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„Ifin városa – mogorván sötétlő 
koromfolt a Quiron-tenger sziklás, déli 
partvidékén. Roppant, 
kiismerhetetlennek tűnő hangyaboly, 
ahol félmillió halandó lélek nyüzsög, 
tüsténkedik, acsarog, mosolyog és 
üzekedik a nap valamennyi órájában. A 
fekete falak komor labirintusában 
minden tizenötödik percben új élet 
fogan, és minden tizedikben utolsót 
lobban egy réginek a lángja: a hangyák 
hemzsegő hada mégsem apad, sőt évről 
évre nő, hiszen a szélrózsa minden 
irányából áradnak, tódulnak a hatalmas 
bolya az újonnan érkező kíváncsiak...” 

Raoul Renier 
 
Észak-Ynev kereskedelmileg és 

stratégiailag legfontosabb tengerén két 
roppant kiterjedésű birodalom, számos 
csatlós és többé kevésbé független 
városállam osztozik. Az igazi tengeri 
hatalom azonban Toront és Abasziszt 
illeti, e két állam flottái ellenőrzik a 
hullámokat törő hajókaravánokat és 
magányos kereskedőhajókat. A 
birodalmak lenyűgöző nagyságú 
fővárosai, Shulur és Ifin a tengerparton 
fekszenek. Shulur sötétebb, külhoniak 
többsége számára zárt, idegen és torz 
világával tökéletesen ellentétben áll Ifin, 
ahol éppoly sokféle faj és nemzetiség 
talált otthonra, mint a kalandozók 
városában, Erionban. Az Abasziszi 
birodalom legnépesebb városa otthonául 
szolgál az Otlokirok dinasztiájának, s a 
mindenkori nagykirálynak is. A főváros 
a tenger déli partvidékének vitathatatlan 
központja , kereskedelme talán a leg- 

pezsgőbb szerte Yneven. Itt kerül 
feldolgozásra és leadásra a birodalom 
egyik legféltettebb, legtöbb titokkal 
övezett portékája, az abbit-acél is. A 
város különböző hatalmi érdekek 
ütközésének állandó színtere; a lakók 
keveset vesznek észre mindebből, az 
igazán bölcsek és tisztán gondolkodók 
pedig inkább igyekeznek kerülni a 
bajt, és csendben várják az éppen 
időszerű vihar elvonultát. Soha szűnni 
nem látszó ellentétek – a nagykirály és 
a hercegkapitányok, a hívőkért és 
hatalomért harcoló Tharr, Darton és 
Orwella rendházak, a város alvilágáért 
küzdő tolvaj és orgyilkos klánok – 
szinte mágnesként vonzzák a 
kalandozókat és szerencsevadászokat. 
A városban mindenki meglelheti azt a 
feladatot, lehetőséget, mely 
szándékainak, céljainak, jellemének 
legjobban megfelel. Éppúgy 
születhetnek itt a világ sorsán fordító 
hősök, mint sebesen meggazdagodó 
tolvajok vagy démoni hatalmat 
szolgáló papok és 
boszorkánymesterek. Abaszisz – és 
maga Ifin – sohasem tartozott 
kizárólag egy hatalmi szövetséghez. A 
nagykirály ugyan a fekete lobogók 
alatt szólította hadba falanxharcosait, a 
hercegkapitányok azonban megőrizték 
függetlenségüket, sőt egyesek – mint 
Calyd Karnelian – egyenesen az 
Északi Szövetség oldalán harcoltak a 
legutolsó zászlóháborúban. Nincs tehát 
megváltoztathatatlan hatalmi 
elkötelezettség a birodalomban, minek 
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következtében egyformán fogadják itt a Toronból 
érkezőket és Eren szülötteit. Ezért éppen Erion s 
néhány városállam mellett észak legszabadabb 
városának is tarthatnánk. 

A fentiek miatt választottuk elsőként Ifint az 
Ynev városait, országait bemutató sorozatban. A 
címként a város nevét viselő kötet méreteiben felül 
fogja múlni az összes eddig megjelent M.A.G.U.S. 
kiegészítőt, és előreláthatóan olyan részletességgel 
írja le a várost és történetét, amely rendhagyó a 
szerepjátékok történetében. Fontos szerephez 
jutottak azok a helyszínek is, melyek szinte a 
szemünk láttára váltak valósággá Raoul Renier 
regénye, az Acél és Oroszlán lapjain. 

A kiegészítőből mindent megtudhatunk a 
tengermelléki főváros kialakulásának, fejlődésének 
történetéből éppúgy, mint jelenének 
mindennapjairól, hatalmi viszonyairól.  

Részletes leírást találhatunk minden 
városnegyedről, legjellemzőbb épületeiről, továbbá 
azokról, melyek szerephez jutnak a Renier 
regényben. A leírásokat a bemutatott épületek 
alaprajza teszi kézzelfoghatóbbá, könnyebben 
felhasználhatóbbá. Ezen fejezetekben az utolsó 
szegletig megismerhetjük a nagykirály palotáját, 
Molochiás házát és Ifin legkalandosabb történetű 
fogadóját, az Igazgyöngyök honát. Bepillantást 
nyerhetünk a főváros legnagyobb, legszebb 
arénájának, a Bajnokok Csarnokának titkaiba, de itt 
találjuk a város alatt húzódó többszintes, számos 
évszázad alatt kialakult csatorna és katakomba 
rendszer leírását és részletes térképeit is. Nem 
maradhat el a város életében kiemelkedő szerepet 
játszó kikötői negyed és a kalandozók számára oly 
sok kalandot és veszedelmet kínáló Nekropolisz 
leírása sem. Olvashatunk még az Ifinben divatos 
vagy éppen divatjamúlt építészeti stílusokról, és az 
általuk létrehozott értékekről vagy csúf emlékekről, 
a város egyetemeiről és könyvtárairól, de 
látogatottabb bordélyairól is.  

Ifin számos vallás templomainak ad otthont, 
melynek falai között a pyarroni és kyr istenek földi 
képviselői végzik a számukra kirótt feladatokat. 
Véres háború dúl a pyarroni értékek megőrzését 
célul kitűző rendek és a káosz hatalmát hirdető, 
Orwellánus és Tharrt éltető szekták között. A 
nagykirály nem lép fel nyíltan a Pyarroni paktum 
ellen vétkező vallásokkal szemben, bár Tharr és 
Orwella hívei még mindig titokban tevékenykednek 

– egyre gyarapodó hatalmuk és befolyásuk 
ellenére. Ennek az előretörésnek kísérlik meg 
útját állni Darton és Dreina, Antoh és Krad 
egyházának beavatottjai.  Ezekről a véget nem 
érő, sokszor minden feltűnést nélkülöző 
háborúkról és magukról a szentélyekről, 
templomokról is sok érdekességet olvashatunk 
a kiegészítő kötetben. Természetesen a 
részletes alaprajzok és kalandötletek sem 
maradhatnak el.  

A vallások korántsem jelentik a várost 
irányító egyetlen hatalmat, hisz’ a világi 
szervezetek és klánok még az istenek szolgáinál 
is komolyabb befolyással bírnak Ifin élete 
felett. Megismerhetjük az állam szervezeteit, a 
katonaságot és királyi testőrséget, de a várost 
irányító törvénykezést is. Természetesen nem 
maradhatnak ki a különböző befolyásos klánok 
és céhek sem a részletes bemutatásból. Az öreg 
Bofkar-mester vezette törpe klán ugyanúgy 
leírásra kerül, mint a kobrák szervezete, néhány 
jelentősebb orgyilkos klán, Noir rendje, az 
abasziszi boszorkányok és boszorkánymesterek 
titkos szektái, a Hajósok céhe és a hét 
kereskedőház.  

Sok egyéb érdekességet is kínál a kötet, 
pontos képet kaphatunk ifin gazdasági és 
árviszonyairól, kedvelt ételeiről, italairól, 
divatjáról, a legnépszerűbb szerencsejátékokról 
és gladiátorviadalokról.  

Leírásra kerül ezen felül minden Acél és 
Oroszlánban megjelenő fontosabb szereplő, 
komplett értékekkel és előtörténettel – mintegy 
függelékként a regényhez. 

Végül, de nem utolsó sorban bemutatásra 
kerülnek Ifin legfontosabb, kalandozókat is 
oktató iskolái, továbbá az őket irányító 
mesterek. Külön érdekesség, hogy a 
kiegészítőben megtaláljuk majd az egész város 
utcákra lebontott térképét, teljes utcanév és 
fogadónév jegyzékkel. Így sem a KM, sem a 
kalandozók nem tévedhetnek el, ismerősként 
barangolhatják be a hatalmas város 
legrejtettebb zugait is.  
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