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Mystik Galerion 
 
sepsal Asgrim Kolsgreg 
 

anus Galerion se narodil během raných krvavých let druhého věku jako nevolník jménem Trechtus na 
panství nižšího šlechtice, lorda Gyrnasse ze Solic-na-Keru. Trechtovy rodiče byli jen obyčejní dělníci, ale jeho otci se i 
přes zákaz lorda Gyrnasse podařilo tajně naučit sebe a poté i Trechta číst. Lord Gyrnass zastával názor, že jsou sečtělí 
nevolníci hříčkou přírody a že jsou až příliš nebezpeční nejen sobě, ale i svým pánům, a proto dal v Solicích-na-Keru 
zavřít veškerá knihkupectví. Všichni knihkupci, básníci i učitelé byli vykázání, vyjma Gyrnassovy tvrze. Ale díky malému 
pašeráckému spolku se některé knihy a svitky podařilo udržet v oběhu přímo pod Gyrnassovým nosem. 
 
Když bylo Trechtovi osm, byli pašeráci odhaleni a uvězněni. Někteří říkají, že pašeráky udala Trechtova matka, 
nevzdělaná a zbožná žena, která se bála o svého muže, ale kolovaly samozřejmě i jiné drby. K procesu s pašeráky ani 
nedošlo a jejich trest byl rychlý. Tělo Trechtova otce se během nejteplejšího léta, které Solice-na-Keru za posledních 
několik set let pamatují, houpalo na šibenici celé týdny. 
 
Tři měsíce poté Trechtus z panství lorda Gyrnasse utekl. Dostal se až do dalekého Alinoru, půl cesty přes Letní ostrovy. 
Tam ho polomrtvého a zkrouceného v příkopu u cesty našla skupina trubadúrů. Vyléčili jej a výměnou za jídlo a 
přístřešek ho zaměstnali jako poslíčka. Jeden z trubadúrů, věštec jménem Heliand, pak vyzkoušel Trechtovu mysl a zjistil, 
že ač je chlapec stydlivý, je zároveň i vzhledem k okolnostem nadpřirozeně inteligentní a znalý. A jelikož byl Heliand 
trénovaný na ostrově Artaeum jako mystik, všiml si u něj i jistých vzájemně společných rysů. 
 
Když pak měla herecká společnost představení daleko na východním konci Letních ostrovů, ve vesnici Potansa, vzal 
Heliand Trechta, tehdy jedenáctiletého, na ostrov Artaeum. Magistr ostrova, Iachesis, v Trechtovi ihned poznal jeho 
potenciál, přijal jej jako žáka a pojmenoval ho Vanus Galerion. Vanus pak na Artaeu trénoval nejen svého ducha, ale i své 
tělo. 
 
A tak byl vyškolen první arcimagistr cechu mágů, jenž za svůj výcvik vděčí Psijikům ostrova Artaeum. Díky svému mládí v 
bídě a nejistotě si osvojil filozofii sdíleného vědění.ţeäO 
 
  


