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Rachelin pokoj, pondělí ráno

K

apiãka potu pomalu sjíÏdûla Rachel Berryové po tváﬁi
a jemnû klesla na její rÛÏov˘ pol‰táﬁ s kytiãkami. Záclonami se do pokoje dralo slunce a osvûtlovalo ji úplnû
stejnû jako reflektor na jevi‰ti. Jako by se její pokoj promûnil
v pódium divadla na Broadwayi a osvûtlovaã koneãnû na‰el nejvût‰í hvûzdu. Rachel se zavrtûla, protﬁela si oãi, ospale se protáhla a byla vzhÛru. Po tváﬁi se jí rozlil úsmûv. Takové sluníãko
mÛÏe znamenat jediné: Co nevidût tu bude nádherné, rozko‰né
léto. A bude jenom její!
Na zdi visel kalendáﬁ s fotkami z muzikálu Wicked. KaÏd˘
uplynul˘ den byl peãlivû zakﬁíÏkovan˘ svûtlounce zelen˘m
tﬁpytiv˘m fixem a bylo vidût, Ïe do konce ‰kolního roku na
McKinleyovû stﬁední uÏ chybí jenom t˘den. Je‰tû jeden uboze
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kratiãk˘ t˘den a pak bude v‰echen ãas patﬁit jenom Rachel. Pût
dní, víc ne.
„Dobré jitro, Patti!“ ﬁekla úplnû nové keramické bustû
broadwayské legendy Patti LuPoneové. Byl to ponûkud pﬁedãasn˘ dárek ke konci ‰kolního roku od jejích tátÛ. Dokonce jí
ho dali v balicím papíru s obrázky z filmu Sweeney Todd. Dnes
se dá na webu koupit úplnû v‰echno.
Rachel si zaãala broukat dokonale intonovanou melodii
písnû „Och, jak nádherné ráno“ z muzikálu Oklahoma! a pﬁitom
zapnula poãítaã. Mám nádhern˘ pocit, v‰echno je tak, jak chci.
Slova byla vcelku pﬁíhodná, ale Rachel si je zpívala jen v duchu.
Hlasivky potﬁebují ãas, neÏ se úplnû proberou. Nechtûla riskovat zranûní.
KdyÏ Rachel vyÈukávala heslo, ﬁíkala si, jestli se tomu pocitu
blíÏící se svobody mÛÏe rovnat nûco jiného neÏ konec ‰kolního
roku. Nejspí‰ ne. MoÏná jedinû konec roãního angaÏmá v roli
Marie ve West Side Story, ale dokonce i to by bylo sladkobolné.
Kdyby ten den pﬁi‰el (jako Ïe pﬁijde), v‰ichni by ji zahrnovali
chválou a obdivem – coÏ bude víc neÏ to, ãeho se mÛÏe teì
doãkat od sv˘ch kolegÛ z Glee klubu. V‰ichni byli tak sobecky
ponoﬁeni do sv˘ch titûrn˘ch starostí, Ïe nedokázali Rachel
dennû blahopﬁát k jejímu velkolepému talentu.
Ale to teì bylo celkem jedno. Toto léto bude Rachelino léto.
Nebo – jak hlásala pestrobarevná tabulka v Excelu, která se
právû otevﬁela na displeji – RACHELINO HVùZDNÉ LÉTO!
Bude to ãas nabit˘ v‰ím moÏn˘m, nároãn˘ program sloÏen˘
z rÛzn˘ch pﬁedná‰ek, cviãení a dokonce i jinak témûﬁ neusku6
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teãnitelného setkání s broadwayskou agenturou, která hledá
talenty. Rachel uÏ má svou cestu ke hvûzdám jasnû nar˘sovanou.
Byla jako Galileo, jenom drobnûj‰í a s vût‰ím charismatem.
Rachel si znovu prohlédla program. Pﬁetékala pozitivním
vzru‰ením nad kroky, které uãiní, nad peãlivû vykonávanou
prací na cestû ke kariéﬁe. Jí to ale jako práce nepﬁipadalo. Rachel
byla dívka, která si umí v‰echno zaﬁídit. A nûkdy i pro své kolegy
z Glee klubu. Samozﬁejmû nemûli jinou moÏnost, jakmile se
Rachel rozhodla, Ïe je zahrne do svého programu. Odpor byl
marn˘.
Tentokrát se ‰Èastn˘m adresátem jejích pﬁání nestal nikdo
jin˘ neÏ Finn Hudson, hlavní zpûvák, kter˘ v Rachelinû Ïivotû
bÛhvíproã poﬁád zaujímal v˘znamné místo, aÈ spolu chodili, nebo nechodili. SblíÏili a roze‰li se uÏ tolikrát, Ïe nikdo na McKinleyovû stﬁední nedokázal ﬁíct, v jakém stavu jejich vztah zrovna
je. ·kola prostû pﬁijala fakt, Ïe obûÏné dráhy Finna a Rachel se
ãas od ãasu musí protnout a zase vzdálit. Otázkou bylo, jak jsou
planety rozmístûny právû tento den.
Rachel na chvíli odtrhla oãi od programu a vrhla zasnûn˘
pohled na tﬁpytiv˘ rámeãek s fotografií stojící na jejím stole. Na
obrázku byla ona s Finnem a hledûli si do oãí. Snímek pocházel
z loÀské oblastní soutûÏe, kde spolu zpívali smûs písní skupiny
Journey. Nádherná fotka.
Byla na Finna py‰ná, ale opravdu. Finn se v Glee klubu
úÏasnû rozvinul. A Rachel umûla zlep‰ení ocenit mnohem lépe
neÏ kdo jin˘. VÏdycky ale vidûla dal‰í cesty, jak z lidí vytesat dokonalé kusy. Finn nebyl v˘jimkou. Napﬁíklad jeho taneãní
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schopnosti byly údûsné. Jednou vloni, kdyÏ zkou‰eli na oblastní
kolo, Finn rozpaÏil, kdyÏ mûl paÏe pﬁekﬁíÏit. Nane‰tûstí pﬁitom
uhodil Rachel i Quinn Fabrayovou do obliãeje. Ne Ïe by Rachel
na Quinn nûjak záleÏelo (dokonce ji to pobavilo), ale Rachelina
tváﬁ byla velmi drahocenná. Obliãej bude druh˘m dÛvodem její
slávy. Tím prvním bude pochopitelnû její hlas.
Spoustû dûtí z Glee by se taneãní trénink hodil, ale nejvíc ho
potﬁeboval Finn. Proto se Rachel rozhodla, Ïe ho zahrne do
svého Hvûzdného léta. On o tom ale zatím nevûdûl. Na zadní
obálce ãasopisu Nevûsta z Ohia, kter˘ jednou v knihkupectví
prolistovala a prohlédla si nádherné plesové róby, vidûla inzerát
na taneãní kurzy pro páry. Samozﬁejmû nemûla v úmyslu si Finna hned brát ani nic takového, to vÛbec ne. Byla to jen dokonalá pﬁíleÏitost, jak si procviãit dovednosti tak potﬁebné pro
pûvecké partnerství. A kromû toho to Rachel pﬁipadalo nesmírnû romantické.
Pﬁedstavovala si, Ïe dvakrát t˘dnû se v taneãních rozvine
scéna jako ta ze Zpívání v de‰ti, kde Don Lockwood a Kathy
Seldenová tanãili waltz v prázdném filmovém ateliéru. Rachel
by se vzná‰ela ve vzdu‰n˘ch ‰ateãkách s tmav˘mi vlasy vyfoukan˘mi do elegantních vln. Pak by vklouzla do náruãe ‰armantního gentlemana v obleku s kravatou. Kdyby ‰lo v‰echno podle
plánu, bylo by to dokonalé. UÏ se nemohla doãkat, aÏ bude ve
‰kole a ﬁekne to Finnovi.
Na leno‰ce vedle její postele dychtivû ãekaly citrónovû Ïluté
‰aty s uzouãk˘mi ramínky a ãervené balerínky s flitry. Obleãení,
které si vezme, dokonale odpovídalo její proslunûné náladû.
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Rachel byla pﬁesvûdãena, Ïe úspûch je v˘sledkem dokonalého
sladûní pﬁipravenosti s pﬁíleÏitostí. Nikdy nemohla b˘t pﬁespﬁíli‰ pﬁipravena na v‰echno, co Ïivot pﬁiná‰el, vãetnû kaÏdého dne
na McKinleyovû stﬁední. Právû proto kaÏd˘ veãer vÏdycky nejdﬁív dodûlala domácí úkoly a teprve potom si zazpívala celou
desku nûkterého muzikálu z Broadwaye. A proto bylo také zcela
nezbytné, aby si kaÏd˘ veãer pﬁipravila obleãení na dal‰í den.
KdyÏ se Rachel zaãala oblékat, procházela si v hlavû svÛj program na léto. KaÏdé pondûlí zaãne ãtyﬁhodinov˘m nahráváním
v jediném studiu ve mûstû, v Lima Beats. Nebylo to nic moc,
star˘ pﬁestavûn˘ dÛm v centru, kde si pﬁed pár lety otevﬁel studio nûjak˘ b˘val˘ hudební producent jménem Tito. Jeho zákazníky byli pﬁeváÏnû uhrovití kluci z garáÏov˘ch kapel, které mûli
stránky na MySpace a uhozená jména jako Zkroucená agónie.
V‰echno hrozní amatéﬁi. To se ale samozﬁejmû zmûní, aÏ Rachel
vstoupí do dveﬁí a zaãne nahrávat desku sv˘ch coververzí písní
Idiny Menzelové. Rachelin hlas bude znít na profesionálním
nahrávacím zaﬁízení je‰tû úÏasnûji. Ona to vûdûla. Nebude potﬁebovat Ïádné krabiãky, které doladí fale‰né tóny.
Úterky a ãtvrtky zaãnou hodinami stepu, jazzového tance
a baletu a pak budou následovat hodiny pﬁednesu u jediného
zdej‰ího soukromého uãitele, sira Paula Stantona. Byl to pﬁítel
jejích tátÛ a chodil asi na nûjakou univerzitu v Oxfordu nebo
kde. UÏ dokonce Rachel urãil knihu, kterou si má pﬁed první
hodinou pﬁeãíst: Základy pﬁednesu od nûjakého starodávného
herce Johna Walkera. Byla ponûkud suchopárná, kdyby mûla
Rachel mluvit upﬁímnû. Ale domnívala se, Ïe správná v˘slovnost
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je ãasto pﬁehlíÏené, av‰ak nesmírnû dÛleÏité umûní, a Ïe by to
mûl kaÏd˘ umûlec umût. Vloni pﬁi jedné zkou‰ce sdûlila tuto
skuteãnost své kolegyni z Glee klubu Tinû Cohen-Changové
a doãkala se za to jen skrovn˘ch díkÛ.
Tina chtûla navrhnout, aby sbor nazkou‰el novou píseÀ, ale
kaÏd˘ název, kter˘ jí vy‰el ze rtÛ, naru‰ilo její koktání. Rachel si
ﬁíkala, Ïe to zní hÛﬁ, neÏ kdyÏ nûkdo náhodou pﬁi matematice
‰krábne nehty o tabuli. Nebo kdyÏ to Noah „Puck“ Puckerman
dûlá schválnû, aby se v‰ichni zkroutili. KdyÏ Tina navrhla, aby
udûlali píseÀ od „B… B… B… Beach Boys“, Rachel uÏ to nevydrÏela a udûlala sboru pﬁedná‰ku o tom, jak je dÛleÏité absolvovat kurz v˘slovnosti. Tina utekla s pláãem ze zku‰ebny a Rachel se znovu setkala jen s na‰tvan˘mi obliãeji a zaloÏen˘ma
rukama. Kromû Brittany Pierceové, samozﬁejmû, ta se zeptala,
jestli mÛÏe na kurz v˘slovnosti vzít i svou koãku. Chudinka
Britt koãce asi nerozumûla, kdyÏ zaãala hlasitû pﬁíst.
Rachel byla zvyklá, Ïe za snahu ji kdekdo peskoval. Ostatním
bylo moÏná jedno, Ïe mluví jako nevzdûlaní venkov‰tí kﬁupani,
ale ona tak nechtûla dopadnout. Celé hodiny se dívala na My
Fair Lady a studovala. Pak se ale ukázalo, Ïe Tina to hrozné koktání jen simulovala. Proã by ale nûkdo chtûl mluvit hÛﬁ neÏ
dokonale? To byla pro Rachel naprostá záhada.
KdyÏ si kartáãovala lesklé tmavé vlasy a dívala se pﬁitom do
zrcadla, opustil úsmûv její tváﬁ a zaãala se mraãit. V‰imla si totiÏ
neopálen˘ch prouÏkÛ na ramenou. To je asi z toho tílka, co mûla
na zahradû. O víkendu tam nûjakou chvíli sedûla, kdyÏ se uãila
nov˘ monolog z muzikálu In the Heights.
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Rachel musela b˘t na sluníãko opatrná. KÛÏe jí velmi snadno
zhnûdla. Na rozdíl od Rozinek – na ty slunce skoro nepÛsobilo,
vinou závislosti, kterou si vypûstovaly pobyty v solárku, placen˘mi Sue Sylvesterovou. Rachel se nechtûla slunci zbyteãnû vystavovat. Chtûla mít pleÈ navÏdy mladou a krásnou. Nikdy
nechápala posedlou touhu trenérky Sylvesterové po kontrastu
umûlého opálení s dresem Rozinek. A nápadné bílé prouÏky nepatﬁí do Rachelina plánu, zejména proto, Ïe na sobotu se uÏ
objednala k fotografovi na nûkolik portrétÛ.
Potﬁebovala fotky, které budou vypadat zcela profesionálnû,
ale pﬁitom budou kﬁiãet „budoucí hvûzda“, aÏ je rozdá reÏisérÛm
na nadcházejících konkurzech. Portréty se budou také hodit na
rozdávání podpisÛ zboÏÀujícím fanou‰kÛm. Jeden portrét také
vûnuje do Breadstix. Povûsí si ho tam na zeì a hosté budou moci
obdivovat Rachelin záﬁiv˘ úsmûv a nad ‰pagetami s masov˘mi
knedlíãky budou rozjímat o jejích skromn˘ch zaãátcích. Na
fotku pﬁipí‰e: „Breadstix! Díky za tûstoviny a pﬁíjemné chvíle.
Ciao! Rachel Berryová“. Breadstix samozﬁejmû není Sardi’s
v New Yorku, ale musí to udûlat. Restaurace jí za to samozﬁejmû
bude pozdûji dûkovat, aÏ jí portrét pﬁitáhne davy hostÛ.
Rachel si ﬁekla, Ïe fotografovi radûji zavolá, aby jí potvrdil,
Ïe v‰echno platí. Také mu musí mailem poslat nûjaké návrhy.
UvaÏovala o puntíkovan˘ch ‰atech, ale moÏná by v nich vypadala pﬁíli‰ troufale. Rychle si to zapsala do poznámek. Pak je‰tû
jednou pro‰la seznam v‰emoÏn˘ch cviãení. Hlas? Platí. Herectví? Platí. Spoleãensk˘ tanec s chlapáck˘m pﬁedstavitelem hlavní role? Ale jistû! Rozpis si tﬁikrát vytiskla a na jeden do levého
11
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horního rohu rukou napsala Rachel Berryová, na dal‰í pak Finn
a pan Schuester. Na ten se sv˘m jménem pﬁilípla zlatou hvûzdiãku, samozﬁejmû. V tuhle chvíli, zatím, to byla jen metafora
slávy. Ale brzy to bude pravda.
Domnívala se, Ïe je dÛleÏité, aby pan Schuester pﬁesnû znal
její plány. Mûl by si uvûdomit, jak odhodlaná je pokraãovat ve
‰kolení i pﬁes léto a také mÛÏe nahlédnout do rozpisu, kdyby se
s ní náhodou chtûl o prázdninách poradit s v˘bûrem písní na
pﬁí‰tí rok.
Od chvíle, kdy pan Schuester pﬁevzal vedení Glee klubu,
Rachel pûvecky odpracovala skoro v‰echno. Nûkolikrát pocítila
podezﬁení a pak si to dokonce potvrdila, kdyÏ podplatila Lauren
Zizesovou z audiovideo krouÏku, aby ostatní ãleny sboru tajnû
natoãila pﬁi zkou‰ce: Skoro nikdo nezpíval! Rachel byla nejnadanûj‰í, a proto jí to moc nevadilo. Ale kdyÏ táhne skoro v‰echno sama, pak by mûla mít také právo rozhodovat o v˘bûru písní
a mít slovo pﬁi tvorbû kost˘mÛ. A proto nevynechala jedinou
pﬁíleÏitost ke zveﬁejnûní sv˘ch názorÛ, coÏ ale její líné kolegy
z Nov˘ch smûrÛ hodnû zlobilo. A líní tedy byli.
Rachel vzala z bíle nalakovaného prádelníku úplnû nov˘ v˘tisk roãenky McKinleyovy stﬁední. Byla tûÏká skoro jako uãebnice. Na lesklé ãerné obálce byl vyti‰tûn ãerveno-bíl˘ znak ‰koly.
Z toho znaku mívala Rachel takov˘ ten pocit závratû, stejn˘ jako
kdyÏ se dívala na úvodní titulky filmu The Music Man a vûdûla,
Ïe ji na obrazovce ãeká velkolep˘ hudební záÏitek.
PﬁestoÏe roãenka váÏila opravdu hodnû, studenti z kterékoli
zájmové skupiny ji ochotnû nosili tam a sem. Roãenky, to bylo
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na McKinleyovû stﬁední vÏdycky velmi závaÏné téma. A pro
Rachel se staly také jakousi hrou. Chtûla, aby se o ní na ‰kole
vûdûlo, a svou pﬁítomnost velmi ráda potvrzovala úãastí na co
nejvût‰ím poãtu fotek. Byla to pro ni taková pﬁíprava na dobu,
kdy její tváﬁ bude zdobit obálky módních magazínÛ a ãasopisÛ
o celebritách. Na vût‰inû fotek ale byly Rozinky pﬁi pﬁemetech
nebo pﬁi pﬁestávkovém flirtování s fotbalisty. Ov‰em Rachel
mûla jeden trumf, tajnou zbraÀ. Byl to Jacob Ben Israel. Podle
Rachel byl „J-Fro“ nesmírnû slizk˘ tvor a obãas mívala pocit, Ïe
ji pronásleduje, ale kromû toho dûlal také fotky do roãenky.
A proto na nûj musela b˘t kaÏd˘ rok pﬁi dokonãování grafiky
trochu milá. Brala to jako skvûlou pﬁíleÏitost k v˘uce herectví.
Letos mu dovolila, aby ji zaﬁadil do kapitoly s názvem „Den
v Ïivotû ‰koly“, která zachycovala nûkteré studenty McKinleyovy stﬁední v t˘Ï ‰kolní den. Rachel byla nad‰ená, kdyÏ ji
vybrali. Velmi pravdûpodobnû bude mít v leto‰ní roãence ve
srovnání s loÀskou dvojnásobek fotografií. „J-Fro“ smûl dokonce k ní domÛ, na zaãátku ‰kolního dne. Fotil ji, kdyÏ se
v koupelnû chystala a zpívala své pravidelné ranní stupnice (mi
mi mi mi mi mi mi mi mííííí). A cel˘ den se pak kolem ní motal
jako nemotorné, uslintané ‰tûnû s kypr˘m afro úãesem, cvakal
fotky a kladl jí neuvûﬁitelnû dotûrné otázky.
Odpovûdi stﬁílela od boku jako pravá profesionálka. A kdyÏ
se J-Fro zeptal „Jakou barvu kalhotek dneska má‰?“, poskytla
mu Rachel tu nejcelebritovatûj‰í odpovûì ze v‰ech: „Bez komentáﬁe.“ Pochybovala, Ïe by se tento dialog objevil v roãence,
ale bylo jí jasné, Ïe odpovûdûla velmi pohotovû.
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