


Team Fortress er et spil. 

Team Fortress er et skyde-spil.  

Du kan spille på din PC.  

Du kan spille på din I-pad. 

Du spiller med et hold. 

Man spiller på en ser-ver. 

Man kan spille på for-skel-lige ser-ve-re. 



Kan du huske? 

 

Team Fortress er et _____________-spil 

 

Du kan spille på din _______ og din __________ 

 

Du spiller med et ________________________ 

 

Du kan spille på ___________________ måder. 

 



I Team Fortress skal du e-ro-bre en kuf-fert 

fra det mod-satte hold. 

Du skal tage den kuf-fert med hjem til din 

egen base. Du skal pas-se på den kuf-fert. 

Hvis du taber den kuf-fert, skal du sam-le 

den op inden to mi-nut-ter.  

Ellers får de andre kuf-fer-ten tilbage. 

Og så må du star-te for-fra. 



Kan du huske? 

 

Du skal erobre en _______________________ 

 

Du skal bringe den kuffert til din ___________ 

 

Hvis du taber den kuffert, skal du samle den op 

 

inden der er gået ______________________ 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



Team Fortress er lavet af et fir-ma, der  

hedder Valve. I 1996 blev det fir-ma lavet af 

Mike og Gabe, som du kan se på foto-et. 

De to har la-vet mange se-je spil til PC.  

De to har få-et mange præ-mi-er, fordi de er 

så gode til at lave se-je spil.  

De to har lavet Team Fortress 2. 

De to har også lavet Steam. 



Kan du huske? 

 

Du kan se to mænd. De hed-der __________ 

og _______________. 

 

De to har lavet et firma, som hed-der  

_________________. 

 

Det firma har lavet mange se-je __________ 

Det firma har lavet Team _______________ 

 



Mike og Gabe har og-så lavet Steam. 

Steam er et pro-gram til PC. Man kan bru-ge 

Steam, når man skal hen-te spil til sin PC. 

Man kan kø-be spil. Man kan og-så hen-te  

gra-tis spil på Steam. Med Steam kan man få 

eller kø-be 3500 spil. Man kan spil-le med  

andre men-ne-sker fra hele ver-den. 



Kan du huske? 

 

Gabe og Mike har lavet et firma, som hed-der 

_____________________. 

 

Med Steam kan man hente __________ til PC. 

 

Man kan købe spil. Man kan hente spil _________ 



 

 



Her kan du se SPY.  

Han bru-ger kniv. Han el-sker knive. 

Han har et u-syn-lig-heds-ur. Han kan gøre sig 

u-syn-lig. Han kan spil-le død. 

Der er en rød SPY. 

Der er en blå SPY. 

SPY kan tale i-ta-li-ensk, fransk og spansk. 

 



Kan du huske? 

Her kan du se __________________________ 

 

Der er en blå SPY og en _____________ SPY 

 

Den SPY kan lide våben. Han bruger __________ 

 

Den SPY har et _______________________-ur 

 

Den SPY kan spille _______________________ 



Her kan du se SNIPER. Han er en snig-skyt-te 

Han hed-der Mun-dy og kom-mer fra  

Au-stra-li-en.  

Når han er i kamp, skal han ramme fjen-den, 

selv-om han er langt væk med sin sniper-

riffel. 

Hvis SNIPER Mundy skal dræ-be tæt på, så 

skal han bru-ge en ma-skin-pi-stol. Så kan han 

ikke bru-ge sin sniper-riffel. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se __________________________ 

 

Han skyder med sin ______________________ 

 

Han hedder ____________________________ 

 

Han kommer fra _________________________ 

 



 



 
 



Her er PYRO. Han kan godt lide ild.  

Han har en flam-me-kas-ter. 

Den flam-me-kas-ter er hans vå-ben. 

PYRO kan bedst bruge sit vå-ben tæt på. 

PYRO kan også bruge sit våben til at tænde 

ild i JÆGERENS pile.  

De pile kan sæt-te ild i ting, de ram-mer. 

PYRO bærer en dragt, som ikke kan brænde. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se __________________________ 

 

Han skyder med sin ______________________ 

 

Han kan bruge sit våben _______________ på. 

 

Han kan sætte ild til _________________ pile. 

 



____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________



____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________






