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Mystik Galerion 
 
sepsal Asgrim Kolsgreg 
 

anus Galerion, původním jménem Trechtus, se narodil v prvních krvavých letech druhého věku jako 
nevolník na panství nižšího šlechtice, pána Gyrnasse ze Solic nad Kerem. Trechtův otec a matka byli prostí dělníci, jeho 
otec se však i přes Gyrnassův zákaz tajně učil číst a naučil tomu i Trechta. Pán Gyrnass zastával názor, že gramotní 
nevolníci jsou zmetkem přírody a jsou nebezpeční sobě i svým pánům, a nechal v Solicích uzavřít všechny knihovny. 
Všichni knihkupci, básníci a učitelé byli vykázáni, jedinou výjimku, kde mělo být možné nalézt nějaké písemnosti, měl 
tvořit Gyrnassův hrad. Gyrnassovi poddaní si však své svitky a knihy nedali vzít, nechávali si je na panství pašovat a 
vzájemně si je půjčovali. 
 
Když bylo Trechtovi osm, byli pašeráci knih odhaleni a uvězněni. Povídalo se, že je prozradila Trechtova matka, omezená 
a věřící žena, která se velice obávala svého manžela, kromě toho se však povídalo i leccos jiného. Pašeráci byli přísně, 
rychle a bez soudu potrestáni. Jedním z odsouzených byl i Trechtův otec, jehož tělo bylo na šibenici ponecháno po celé 
týdny, ačkoliv ten rok zažila Solice nad Kerem nejteplejší léto za celá staletí. 
 
Tři měsíce poté Trechtus z Gyrnassova panství utekl. Dostal se až do Alinoru, na půl cesty přes Letní ostrovy. Tam se více 
mrtvý než živý schoulil v příkopu u cesty, kde jej nalezla skupina bardů. Ti Trechta vyléčili a zaměstnali jako poslíčka za 
stravu a byt. Jeden z trubadúrů, věštec jménem Heliand, prozkoumal Trechtovu mysl a zjistil, že chlapec je sice plachý, 
ale s ohledem na okolnosti neobvykle bystrý a důvtipný. Jakožto mystik školený na ostrově Artaeum v něm navíc 
rozpoznal jistý vnitřní klid. 
 
Když skupina vystupovala ve vesnici Potansa na východním okraji Letního ostrova, zavedl Heliad Trechta, tehdy 
jedenáctiletého, na ostrov Artaeum. Magistr ostrova Iachesis rozpoznal chlacovo nadání, ponechal si jej jako žáka a dal 
mu jméno Vanus Galarion. Vanus pak na ostrově Artaeum rozvíjel svou mysl i tělo. 
 
A tak se zrodil první arcimagistr Cechu mágů. Od řádu psijiků na ostrově Artaeum získal výcvik, z dob svého dětství 
plného nouze a bezpráví si odnesl filozofii sdílení moudrosti. 
 
  


