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Kisfiát még épphogy meg tudta menteni
Naya Rivera, mielőtt megfulladt
CzB - 2020-07-14 11:18:03
5 nappal a Glee sztárjának eltűnése után, hétfőn reggel találtak egy holttestet a Kalifornia közelében
található Piru-tóban, amit később azonosítottak: igaznak bizonyultak a TMZ tegnapi értesülései,
valóban Naya Rivera holttestét találták meg.
Mint azt mi is írtuk, egyedül találtak rá a 33 éves színész-énekesnő kisfiára egy hajóban, három
órával azután, hogy kibérelték azt. A 4 éves Josey azt mondta, hogy úszni mentek édesanyjával, de ő
nem ért vissza. Éjt nappallá téve keresték Nayát a tóban, ugyanis semmi bizonyítékot nem találtak
arra, hogy kijött volna a vízből. A pletykalavina elindulta után az öngyilkosságot is kizárták a talált
bizonyítékok alapján, egy szerencsétlen balesetről van szó.
Miután megtalálták holttestét, a hatóságok sajtótájékoztatót is tartottak délután, melyen elárulták,
hogy Naya minden utolsó erejével azon volt, hogy biztonságban tudja kisfiát. A nyomozók többször
beszéltek Josey-val is, aki elmondta, hogy édesanyja visszasegítette őt a hajóba, amikor pedig
visszanézett a vízre, látta elmerülni édesanyját.
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Köztudott, hogy erősek az áramlatok a tóban, főleg délután, ráadásul tele van növényzettel is a
meder. A baleset is valamikor délután történhetett és úgy hiszik, nem horgonyoztak le, így a hajó
elkezdett egyre távolabb sodródni. Naya pedig éppen meg tudta menteni kisfiát, akit
mentőmellényben és egy törölközőbe burkolózva találtak meg, amikor elkezdték keresni a hajót.
A tó azon részén, ahol megtalálták a holttestet, minimum 11, de akár 20 méter mély is lehet a víz és
a meder tele van növényzettel, így valószínűleg fennakadt benne a test és csak most, pár nappal
később került a felszínre.
A holttest megtalálásának hírére Naya családja, barátai és egykori kollégái is a tóhoz mentek, ahol
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szívbemarkoló felvételek is készültek róluk, amint egymásra borulva és egymás kezét fogva állnak a
parton.
Some of the cast of #Glee along with family gathered at Lake Piru, California to pay their
respects to Ms. Naya Rivera on the 7 year death anniversary of Mr. Cory Monteith. This is
heartbreaking news. Ms. Rivera is described by everyone as a sweet, kind, warm and
beautiful spirit. Her face always lit up when she spoke of her son. What a heartbreaking
tragedy. What a heartbreaking year. . . nayarivera lake love son child family drowning boat
summer actor art industry tv show actress rip restinpeace prayers condolences lakepiru
corymonteith california usa news breakingnews 2020 heartbroken humans
humansinternational
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Naya Rivera 33 éves volt. Bár gyermekszínészként és modellként kezdte karrierjét, az igazi áttörést
2009-ben hozta meg számára a Glee című sorozat, karaktere, a leszbikus Santana Lopez pedig igazi
úttörőnek számított. Később énekesi karrierjét is próbálta beindítani, stúdióalbuma viszont sosem
jelent meg. Legfrissebb projektje a Step Up: High Water című sorozat volt, melynek rövidesen
forgatni kezdték volna harmadik évadát.
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