
Gratis	version	–	alfa	1.10	

Instruktioner 
Print fire kopier for hver spiller af hver af kortsiderne. Klip kortene ud. 
Du er nu klar til at hver spiller kan sammensætte sit sæt af kort. 

Opstart af spillet 
I dit første spil bør du spille med et sæt bestående af 3 kopier af de 10 kamp-kort, og 2 kopier af de 5 trick-kort. I alt 40 kort.  
Når du har vennet dig til dette sæt, kan du justere på det ved at fjerne og tilføje kort til sættet. 

Copyright information 
Udviklet af Bo Päivinen Ullersted, 2017.  
Gratis alfa-version (alfa 1.10) 
Må benyttes til ikke-kommercielle formal, herunder undervisning. 
Du må modificere materialet til egen brug, men må ikke videreformidle en modificeret udgave. 

Der er planer om en betalt version. 

Log over opdateringer 
Alfa 1.0: Første offentlige udgivelse 
Alfa 1.10: Pænere kort, tilføjet Frossent maskineri, ændret hints til opstart af spillet. 

Kort	til	den	Termiske	Duel	



Masse produceret: Ingen be-
grænsninger på antal kopier.  
 

“En lille lighter er limet på hans 

hånd”  

C 1 kJ/K, ∆T 1 K, Effekt 1 kW 

Energi   

1 kJ 
Tin-soldat  

Masse produceret: Ingen be-
grænsninger på antal kopier.  

C 1 kJ/K, ∆T 2 K, Effekt 2 kW 

Energi   

2 kJ 
Lille robot  

Stråling: Dette kort kan aktivere og 
give 1 kJ varme til valgte kamp-
kort eller spiller.  

C 1 kJ/K, ∆T 1 K, Effekt 1 kW 

Energi   

3 kJ 
Infrarød 

lampe  

Stråling: Dette kort kan aktivere og 
give sin effekt som varme til 
valgte kamp-kort eller spiller.  

C 2 kJ/K, ∆T 2 K, Effekt 3 kW 

Energi   

6 kJ 
Kilowatt 

LASER 

Blokering: Angribende kamp-kort 
må kun angribe dette kort og 
andre med blokering.  

C 3 kJ/K, ∆T 3 K, Effekt 4 kW 

Energi   

7 kJ 
Ildens  

vogter  

 

C 3 kJ/K, ∆T 2 K, Effekt 8 kW 

Energi   

7 kJ 
Stål-jætten  

 

C 2 kJ/K, ∆T 2 K, Effekt 6 kW 

Energi   

5 kJ 
Damp-

kedel  

Skjult: Dette kort kan ikke angribes. 
Det kan påvirkes af en aktiveret 
evne.  

Præcision: Må angribe andre 
spillere direkte (selv med 
blokering)  

C 1 kJ/K, ∆T 1 K, Effekt 1 kW 

Energi   

4 kJ 
Ninja 

Smelter 8: Starter med 8 indikatorer 
for masse. Hver kJ varme fjerne 
en indikator, er besejret når sid-
ste indikator er fjernet.  

Blokering: Angribende kamp-kort 
må kun angribe dette kort og 
andre med blokering.  

C 1 kJ/K, ∆T 1 K, Effekt 1 kW 

Energi   

4 kJ 
Is-barriere  



Du må vælge hvor meget energi X 

du bruger på kortet. 

Kortet giver så X skade til den valgte 

spiller.  

Trick kort 

Energi   

X kJ 
Brændstof 

eksplosion  

 

Et kamp-kort fordobler sin varmeka-

pacitet (C). Hvis kamp-kortet har 

masse-indikatorer skal antallet af 

indikatorer fordobles i stedet. 

Læg dette kort synligt bag kamp-

kortet.  

Trick kort 

Energi   

3 kJ 
Dobbelt 

masse  

Et kamp-kort får +2K maks.  

temperatur-forskel (∆T). 

Læg dette kort synligt bag kamp-

kortet.  

Trick kort 

Energi   

2 kJ 
Forøget  

tolerance  

Vedhæft et kamp-kort. Hver runde 

må du bruge X energi, kamp-kortet 

får +X effekt denne runde. 

Læg dette kort synligt bag kamp-

kortet.  

Trick kort 

Energi   

1 kJ 
Tun-sæt  

Smelter 6: Starter med 6 indikatorer 
for masse. Hver kJ varme 
fjerner en indikator, er besejret 
når sidste indikator fjernes.  

C *, ∆T *, Effekt 1 kW 

Energi   

3 kJ 
Frosset  

maskineri  

Spil dette kort når din modstander 

forsøger at spille et kort. 

Modstanderens kort overvindes - 

modstanderen skal stadig betale  

energi  

Trick kort 

Energi   

3 kJ 
Distraktion  


