
PRZYGOTOWANIE PIERWSZEJ ROZGRYWKI
Tajemnica Dziczy zawiera Ekspedycję, która stanowi 
dalszy ciąg opowieści z Aeon’s End: Nowy Początek. 
Posłużcie się zasadami przedstawionymi w broszurze „Koniec 
Ekspedycji” z Nowego Początku z jednym wyjątkiem – nie 
będziecie dobierać kart Skarbów z talii Skarbów na koniec 
każdej Bitwy. Zamiast tego otrzymacie nowe Skarby zawarte  
w taliach oznaczonych jako Eks1 i Eks2.

Tajemnica Dziczy zawiera również dwa arkusze Maga, 
arkusz Nemezis, tor Nemezis oraz arkusz żetonów. Nie 
używajcie żadnego z tych komponentów, póki nie zostanie to 
wyraźnie polecone na karcie z talii Eks. Nie otwierajcie talii Eks2 
bez wyraźnego polecenia. 

Gdy będziecie gotowi na rozpoczęcie Ekspedycji, otwórzcie talię 
Eks 1 i przeczytajcie awers karty TD-02.

TAJEMNICA DZICZY OD POCZĄTKU
Stosując się do poniższych kroków, możecie przywrócić pierwotną 
Ekspedycję Tajemnicy Dziczy:

1. Umieśćcie arkusze Maga Inco i Razry w pudełku.
2. Umieśćcie arkusz Nemezis Zgorzelca, tor Inwazji Splątw  

i wszystkie żetony Splątw w pudełku.
3. Uszeregujcie karty z oznaczeniem „TD” według numerów. 

Upewnijcie się, że w stosie znajdują się wszystkie karty, również 
Modyfikatory Magów i Nemezis.

4. Rozdzielcie stos kart na dwie talie: od TD-01 do TD-51 oraz od TD-52 
do TD-99. Warto umieścić je w osobnych woreczkach strunowych. 
Umieśćcie obie talie w pudełku.

PRZYGOTOWANIE PIERWSZEJ ROZGRYWKI
Into the WIld contains a narrative expedition that continues 
the story of the expedition in Aeon’s end: the neW Age. You 
will use the rules set forth in the End of Expedition booklet from 
the neW Age, except that you will not draw treasure cards 
at the end of any of the battles. You will be given new treasure 
cards contained within the decks labeled Ex1 and Ex2.

Into the WIld contains two player mats, a nemesis mat, a 
nemesis track, and a token sheet. Do not use any of these mats 
or tokens until you are instructed to do so by one of the Ex decks. 
Do not open the Ex2 deck until you are instructed to do so. 

When you are ready to start the campaign, open Deck Ex1 and 
read the front of card ITW-02.

RESETTING THE Into the WIld 
CAMPAIGN

To replay the Into the WIld expedition, follow these 
instructions:

1. Place the player mats for Inco and Razra in the box.

2. Place the Necroswarm nemesis mat, Bramble Invasion 
Track, and all of the bramble tokens in the box.

3. Order the cards that start with the “ITW” prefix by card 
number. Be sure to include all of the cards, including the 
mage and nemesis randomizers.

4. Separate these cards into two decks between cards ITW-51 
and ITW-52. You can store them in a baggy. Place those decks 
in the box.


