
Effy a šesť stratených dimenzií 

 

Rozmýšlali ste niekedy nad tým, či  existuje len Zem alebo iné svety ? Ak áno, mám pre vás 

odpoveď . Áno a viac než si myslíte .  

Volám sa Effy Effyoung a cestujem medzi dimenziami. Znie to šialene , ale je to pravda . 

Začalo to, keď som mala necelých 5 rokov , neustále som mala podobné sny. Boli tam iní 

ľudia s takým istým jazykom . Tieto sny trvali dlhšie ako obyčajné sny. 

Dimenzií je šesť. Tá šiesta je Najbezpečnejšia. Tam môže vstúpiť len veľmi skúsený človek. 

Ja o tom môžem len čítať z kníh od tety Henrietty. Nechala mi knihy o všetkých znalostiach, 

ktoré mala. Teraz už bohužiaľ nie je medzi nami, preto tie knihy musím strážiť. Do dimenzií 

sa dá dostať pomocou portálov, ktoré sú hlboko v lese na skrytých miestach. 

Aby som nezabudla, každá z dimenzií ma symbolické zviera . Moja obľúbená z nich je tretia 

dimenzia, jej symbolické zviera je jeleň s krídlami. Všetci sú tam víly, ktoré žijú 

v muchotrávkach. Namiesto slnka a oblakov sú planéty. Moja mama pochádza z tretej 

dimenzie. Do tej prvej sa dostala náhodou nevedela ísť späť a nakoniec si tu našla „pravú 

lásku“ a nechcela odísť, i keď už vedela. Neskôr zistili, že nie je odtiaľto.  Neviem ako , 

myslela som, si že o dimenziách vedia len niektorí. No neskôr som sa dozvedela opak... 

Ako som spomínala, moja mama sa tu ocitla náhodou otvorením portálu. Ten, ktorý zistil, že 

sem nepatrí bol Greg.  Greg je môj otec, i keď ho za otca nepovažujem. Kým Greg zisťoval 

veci o mame. Mama to zistila, ale nemohla utiecť , bola totiž tehotná so mnou . Keď ma 

porodila a vychovala, poslala ma do tretej dimenzie. No Gregovi a každému povedala, že ma 

ukradli . Mama nevedela presne, o čo sa Greg snaží, ale niečo tušila. Nakoniec ju  Greg zobral 

do jeho práce v ministerstve s tým, že má niekoho z ďalších dimenzií. Greg nevedel, že je 

z tretej dimenzie ,mama to tajila, kým mohla. Za čo zaplatila svojím životom. Greg  teraz 

cestuje medzi dimenziami a vybavuje spojenectvá. Najčastejšie cestuje do štvrtej, kde sa 

vyrábajú lieky a podobne. Keď som bola dostatočne stará, vrátila som sa. Viac sa dozviete 

počas cesty, meškám totiž na pohovor do práce. Hneď ako som dosiahla 20 rokov, opustila 

som tretiu dimenziu . Chcem sa dozvedieť všetko o Gregovi a jeho plánoch . Na to sa tam 

potrebujem dostať , nenápadne. Vrátila som sa pred 5 rokmi . Stihla som si kúpiť byt 

a zamestnať sa. Z mojej bývalej práce ma vyhodili . Mám pohovor do kaviarne „Vera café“ je 

to jedna z najpopulárnejších kaviarní po celom svete. Aj tak už meškám, takže musím vyzerať 

veľmi zodpovedne, aby ma zobrali. 

Som tu , pred Vera café, utriem si kvapky potu z čela a otvorím dvere. Bolo to plné ako vždy. 

Ako pokračujem ďalej, počujem všetkých ľudí a ich konverzácie. Snažím sa to ignorovať 

a sústrediť sa na moju výhovorku, prečo meškám. Som pár krokov od kancelárie v ktorej 

mám pohovor. Jemne som zaklopala , o pár sekúnd mi otvoril muž s veľmi povedomou tvárou 

. „Effy? “ spýtal sa . Zostala som v šoku. „Dlho som ťa nevidel, mohlo to byť aj desať rokov , 

ako sa máš?“ . Stále som stála v šoku.  

Keď som sa dostala z tranzu, objala som ho ako pozdrav. Neverila som, že ho vidím . Je to 

Zayn, moj starý najlepší kamarát, ktorý so mnou cestoval medzi dimenziami. 

„Zayn ani nevieš, čo všetko si zmeškal „ povedala som stále neveriaca, že to je on .  



„Čo tu vlastne robíš, Effy?“ spýtal sa . „Prišla som na pohovor“ odpovedala som, ako sme si 

sadali . „Nechcela by si potom skočiť na kávu, aby sme všetko dohnali?“ opýtal sa ma, ale 

nepočúvala som pozerala som sa totiž na jeho gaštanové vlasy ktoré ladili s jeho oblekom. 

„Effy?“ opýtal sa zmätený. „Ou prepáč čo si sa pýtal ?“ odpovedala som koktavo . Zayn sa 

zasmial a zopakoval otázku. Vymenili sme si čísla aby mi potom zavolal. Ako som otvárala 

svere z kancelárie Zayn sa ozval „oh a Effy tú prácu máš, začínaš zajtra“. Začervenala som sa 

a vybehla z kaviarne . Dala som sa naspäť do obrazu. Neprišla som sem na hľadanie 

kamarátov. Prišla som domov z kaviarne a pokecu so Zaynom bolo to fajn.  

Od stretnutia so Zaynom ubehlo pár týždnov . Stále s ním pracujem. Tých pár týždňov mi 

stačilo na zistenie, že Greg chodí na stretnutia do kaviarne vedľa.  Nechápem, prečo by tieto 

veci riešil na verejnosti. Pozorovala som ich dlho a dnes som chcela ísť za nimi a odpočúvať. 

No to čo prišlo, som nečakala.. 

„Effy, môžeš ísť domov, na dnes je to všetko „. Zayn mi povedal, že sa našli myši v kuchyni, 

takže teraz sa musíme zatvoriť na celý týždeň. Táto situácia nemohla prísť viac v čas. Nebola 

som si istá, či pôjdem odpočúvať Grega, ale teraz už idem. Mám k tomu celý týždeň. Išla som 

domov namaľovala sa a dala som si parochňu. Vstúpila som do kaviarne a moje oči zachytili 

jeden stôl. Pri tom stole sedel muž s krátkymi hnedými vlasmi a modrým oblekom . Okolo 

neho ďalší dvaja muži s podobným výzorom. Bol to Greg a jeho ďalší spojenci. Jeden z nich 

sa ozval „ nemyslíte si ,že je to nebezpečné?“ Greg totiž tvrdí, že s bytosťami, ktoré on má, 

vieme vyhrať ďalšie vojny a boje, ktoré prídu . Sadla som si chrbtom k nim, aby som ich 

počula. Gref začal otvárať knihu s obrázkami rôznych mýtických bytostí. Rozprávali sa ďalej 

o tom čo sa môže stať. Ako som si to všetko písala postavili sa a nastúpili do veľkého 

čierneho auta. Nemohla som ich stratiť som veľmi blízko. Nastúpila som do auta a išla 

pomaly za nimi, aby ma nevideli. V strede cesty pri lese sa moje auto rozhodlo, že prestane 

fungovať. Nevedela som, čo mám robiť, myslela som, si že ich stratím. Po mojom dlhom 

panikárení som zavolala Zayna.  Prišiel pre mňa za pár minút . Vysvetlila som mu, o čo ide 

počas cesty. Bola som prekvapená, keď povedal, že mi pomôže. Že vraj si pamätá Grega . Nie 

v dobrom. Prišli sme k veľkej budove v lese. Greg vystúpil spolu s jeho mužmi  a zadali kód 

pomocou ktorého otvorili nestrážené dvere. Ako sa tie dvere zatvárali Zayn hodil malý kameň 

do dverí, aby sa nezatvorili . Počkali sme a išli sme za nimi .  

Greg začal každému vysvetlovať dimenzie , keď že on nevie o nich poriadne nič tak vám to 

vysvetlím ja.  

Prvá dimenzia , hlavná dimenzia. To je tá v ktorej sme teraz . Nemá žiadne zviera. Je hlavná 

to jej stačí 

Druhá dimenzia . Jej zviera je motýľ , väčší než zvyčajne. Tam sa pestuje a vyrába zvykla byť 

neobývaná a mala krásnu prírodu preto sa tam pestuje.  

Tretia dimenzia . Miesto s vílami a zvieratkami ako z rozprávky.  

V štvrtej dimenzii sa testuje . Lieky, zvieratá, dokonca aj ľudia niekedy. 

Tu sa to začína zhoršovať , piata dimenzia . Nadprirodzené bytosti, Zmutované kvety dokonca 

aj iný vzduch. Tieto bytosti nenájdete len tak pobehujúce vonka. Sú skryté a hocikedy vás 

môžu napadnúť . Preto sa s tým Greg chváli, je ich ťažké chytiť.  



Posledná šiesta . Zvykla byť podobná ako 5 len s nebezpečnejšími bytosťami. No už to tak nie 

je. Dosť o dimenziách musíme byť ticho aby nás nepočuli. Greg dovysvetľoval , zle, 

samozrejme. S tými bytosťami mu neverili, tak ich chcel o tom presvedčiť. Povedal, aby si 

každý dal oblek niečo, ako skafander, len sa to na vás nalepí samo a je to priesvitné vyzerá to, 

ako keby ste mali na sebe len normálne oblečenie. Tieto obleky viseli presne vedľa nás ako sa 

každý blížil, aby si jeden zobral rýchlo som schmatla dvoch a so Zaynom sme sa skryli za 

krabice pri dverách. Greg skontroloval ich obleky a otvoril portál do 6 dimenzie. Toto som 

nečakala .  Ako vstúpili do portálu vbehli sme so Zaynom opatrne za nimi. Bála som sa . 

Cítila som, že to nebolo bezpečné a mala som pravdu . 

6 dimenzia zvykla byť iná. Už len z kníh od tety Henriety. Po vstupe mi bolo zle. Nevedela 

som sa na to pozerať. Všetky mýtické bytosti boli zavreté v klietkach a okolo nich boli ľudia 

ktorý ich búchali elektrickou tyčou. Snažili sa dať do nich čipy pomocou ktorých by ich 

ovládali. Bolo mi do plaču. Greg ukazoval, aké všetky bytosti chytil. Od draka s 3 hlavami 

tam bol obrovský pes s 2 hlavami . Boli tam aj zmutované jednorožce, sirény, kentaury. 

Všetko, o čom ste si myslel,i že existuje len vo filmoch.  

Ako Greg ukazoval, čo všetko chytil . Tak sa dostali ku koncu klietky . Zayn chcel rýchlo 

utiecť no nemohla som to takto nechať. Vybehla som a stlačila tlačidlo na otvorenie všetkých 

klietok . Takýto chaos som ešte nevidela. Niektorí sa teleportovali domov, no niektorý išli po 

Gregovi a ostatných .  

Ako som pozerala na Grega, jeho posledné slová, keď ma uvidel, boli „vyzeráš presne ako 

ona“.  

Teraz sú všetky dimenzie naspäť, ako boli bez ľudí. Ak sa pýtate ,ako je to so Zaynom, 

bývame spolu.  

Toto bol šťastný koniec.  
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