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UUTISET

VASTALAUSE Dakota Ashby, Peter Fiorella ja Nicky Eisele kertovat, ettei Newtown mikään lintukoto ole.

»»”Hiljaiset usein syyllisiä”
Kolmen teinipojan
hupparipäinen porukka
seuraa sivusilmällä St.
Rose of Lima -kirkon
jumalanpalvelusta.

Sadoista sisäänpyrkivistä
surijoista poiketen he seisoskelevat suosiolla tien toisella puolella.
Dakota Ashby, 14, Peter
Fiorella, 18, ja Nick Eisele, 17, ovat Sandy Hook
High Schoolin oppilaita.
Heistä Eisele ja Fiorella kävivät pieninä Sandy Hook
Elementary Schoolia, jossa
perjantainen ampumaväli-

kohtaus tapahtui. Eiselen
sisko on parhaillaan kyseisessä koulussa neljällä luokalla.
– Hän tuli kotiin aivan
shokissa, eikä pystynyt nukkumaan ollenkaan, kertoo
Eisele.
Muiden oppilaiden tavoin
tyttö oli kuullut laukaukset
keskusradion välityksellä,
vaikka olikin itse eri luokassa.
– Hän on ollut nyt paljon
vaiteliaampi kuin normaalisti, pohtii Eisele.
Poikakolmikko ei ollut

uskoa korviaan, kun heille
kerrottiin kesken koulupäivän alakoululla tapahtuneesta
ampumisesta.
Varmuuden vuoksi myös
heidän koulunsa ovet suljettiin saman tien – kukaan
ei päässyt sisälle eikä ulos.
Fiorella kertoo nähneensä ampujaksi tunnistetun
Adam Lanzan muutamia
kuukausia sitten läheisen
ruokakaupan ulkopuolella
norkoilemassa. Toisin kuin
muut, Lanza oli paikalla yksin ja katseli nuorisoporukoita kulmiensa alta.

– Hän oli hyvin hiljainen,
kertoo Fiorella.
– Hiljaiset ovat aina niitä
syyllisiä, toteaa Ashby.
Tapahtuneen hyvänä puolena teinit pitävät sitä, että
heidän kotikaupunkinsa
pursuaa nyt rakkautta ja
välittämistä. Päinvastoin
kuin mediassa on väitetty,
heidän mukaansa Newtown
ei normaalisti ole mikään
lintukoto.
– Porukka käyttää täällä paljon huumeita, kuten
heroiinia ja marijuanaa, vakuuttaa Fiorella.

PELKO Pakistanilaistaustainen Alveena Bukhari (edessä) miettii, pitäisikö oma tyttö laittaa kotiopetukseen.

»»”He olivat vain lapsia”

ENKELIT Nämä koristeet oli tuotu Josephinen muistoksi perheen kotitalon eteen.

Roomalaiskatolisesta St.
Rose of Liman kirkosta
pimeään iltaan purkautuvan väkimassan
joukossa kolmen huivipäisen naisen kopla
erottuu hyvin. He ovat
pakistanilaistaustaisia
muslimeja.

– Tässä tragediassa uskonnolla ja omalla taustalla

ei ole mitään väliä. He olivat vain lapsia, kertoo Alveena Bukhari, 27.
Bukhari tuli illan messuun mukanaan äitinsä
Khushnood, 45, ja tätinsä Shaazia Rzvi, 30. Sunnuntaina he aikoivat tulla
paikallisen muslimijärjeston jäsenten kanssa sytyttämään lisää kynttiloitä St.

NEWTOWNIN VERILÖYLY

Rosen kirkon pihalle.
Kolmikko on asunut Yhdysvalloisssa jo 20 vuotta.
– Rakastan tätä maata,
tämä on hyvin surullinen
tapahtuma, Rzvi sanoo
pyyhkien kyyneleitä silmäkulmastaan.
Alveena Bukhari kertoo
koko perheensä olleen todella masentunut. Alveenan

14-vuotias sisko on vain itkenyt koko yön.
Hän itse on miettinyt tosissaan oman nyt 22 kuukauden
ikäisen tyttärensä tulevaisuutta. Taapero kiemurtelee
samalla levottomasti äitinsä
kädestä kiinni pitäen.
– Mietin jo että pitääkö
minun ottaa hänet kotiopetukseen.

