
ERRATA

– Od kiedy się tu pojawiłem, ćwiczyliśmy razem 
posługiwanie się Magią Bram. Jest uparta. 
Bardzo, bardzo uparta. Pomóż mi ją znaleźć. 
– mówiąc to, Inco podsuwa ci pod nos kartkę z 
wiadomością: 
„Drogi Inco, dołącz do nas, jak będziesz mógł. 
Rip i ja zajmiemy się uprawami, zanim nas 
dogonisz”. 
Teraz twoja misja to nie tylko odkrycie przyczyny 
obumierania roślin, ale i przemówienie do 
rozsądku upartej Magini Bram, jaką jest Razra. 
– Rośliny mnie do niej zaprowadzą – rzuca Inco, 
kierując się w stronę dziczy i nie pozostawiając ci 
innego wyboru, jak tylko ruszyć za nim.

Postępując zgodnie z zasadami dotyczącymi 
trybu Ekspedycji, dodaj karty od TD-04 
do TD-15 oraz arkusz Maga Inco do 
Koszar. Przeczytaj awers karty TD-16.
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