
nom  (+ AptituD lligADA)         dany
armes predilectes

provisió     

evolució
5 pts     0r > 1r A especiAlitAt
10 pts   1r > 2r A especiAlitAt
15 pts   2r > 3r A especiAlitAt
                +1D A AptituD

 tIC   Honorar la famílIa

per ser el gran, en linc procura fer respectar 
la família i perd els estreps al mínim insult 
dirigit contra els seus. 

cada vegada que (el jugador que encarna) en linc 
rebutgi comportar-se amb violència després que 
un dels rushmore hagi estat insultat per un algú 
exterior a la família, el personatge perd 1 punt.

Entrada  si el jugador «entra» a un altre jugador 
assenyalant que no ha jugat el tic del seu perso-
natge, guanyarà 1 punt de recursos.

 VICI   BEurE fIns a VomItar

en linc es passa el temps lliure bevent: es 
fot un pac de cerveses rere l’altre i no se 
sent satisfet fins que arriba a vomitar. 

Cada vegada que en linc begui prou, recupera 
1 o més punts de recursos (en funció de la dosi 
ingerida) –limitat a 1 vici per dia.

 VIrtut   posar malalt 

parlant, en linc pot fer sentir incòmode 
a qualsevol i indisposar-lo només de to-
car-lo –un cop de puny i la persona vomita. 

cada punt de recursos utilitzat permet enfocar-se 
en una persona per fer-lo sentir incòmode si hi 
parla o indisposar-lo si el toca.

en bonA sAlut       6 en plenA formA    6

salut
a 2 +1 triomf exigit
a 1 +2 triomfs exigits
a 0 inconscient 
 AgoniA 1D torns: resistir/4

recursos
trIomf +1 triomf Automàtic
VIrtut fer servir lA sevA virtut
llIgam trAnsmetre recursos  
 A un rushmore encorAtjAnt-lo

ConèIxEr

apuntar

Imposar

Controlar-sE

lluItar

forçar

pEríCIa

pErCEBrE

aguantar

aCtuar

aptituds especialitats
nom   (+ AptituD lligADA)  rEpEtICIons

 rushmore
linc lincoln junior rushmore àlies «germà gran» particularitats

mots Clau   home. caucàsic. 35 anys. Al-
çada mitjana. cabells castanys. pell blan-
ca i seca. mal alè. ull esquerre mort. barba 
grossa i espessa. camisa a quadres ver-
mells. jaqueta texana amb les mànigues 
arrencades. texans gastats.

afer de família
larry rushmore era el darrer del seu llinat-
ge –una família històrica d’enterramorts de 
Desolation, texas– quan lucy perkins el va 
trobar. Aquesta, nascuda en una família de 
hippies de reputació sinistre, havia vingut a 
reflexionar sobre la tomba de la seva mare 
morta. Amor sobtat. en l’espai de quinze 
anys van néixer quatre infants de la unió que 
formaven una bella corrua de clixés White 
thash –casos socials tan pobres com vio-
lents, vulgars i guillats.

anècdotes
des que era petit, en linc té buits de me-
mòria que no tenen remei a causa de l’abús 
de l’alcohol i dels cops de puny que ha rebut 
al mig del cap. per contra, esporàdicament, 
recorda fets passats amb intensitat i preci-
sió. 

a 20 anys, va anar a petar a la presó pel rapte 
de les bessones turnip. Quan va voler cobrar 
el rescat, va ser arrestat i empresonat per 5 
anys. Durant el seu període a la presó va patir 
una ferida mal curada conseqüència d’una 
baralla, en linc va perdre l’ús del seu ull es-
querre. 

per ser el gran, en linc sent la necessitat 
de tenir cura de la família i d’eliminar tots 
aquells que la poguin amenaçar. com deia 
la mama: els dimonis o t’escoltes o els cla-
veteges! la mama tenia una definició força 
personal dels dimonis. 

lligADes Als rECursos

sItuaCIó  oCupaCIons

• ocupar-se del cementiri
• tenir cura dels animals
• arribar a final de mes

Jeff  germà, 25 anys
rose germana, 25 anys
Wash  germà, 20 anys

punys & cia (lluitar) 1D (0r)

pala val per tot (lluitar) 3D (1r)
partir, pitjar i tallar 

Escopeta (Apuntar) 4D (3r) 
heretada del seu pare  

3

2

3

4

3

3

4

5

4

4

xarxa  (conèixer)

resistència immunitària (Aguantar)

Escoltar (percebre)

Intimidació (imposar)

mecànica (perícia)

primers auxilis (perícia)

arma dE ContaCtE + forçar > repeticions
forçar 1d a 3d > 0r / 4d > 1r / 5d > 2r / 6d > 3r



nom  (+ AptituD lligADA)         dany
armes predilectes

   provisió     

evolució
5 pts     0r > 1r A especiAlitAt
10 pts   1r > 2r A especiAlitAt
15 pts   2r > 3r A especiAlitAt
                +1D A AptituD

 tIC   BusCar mErdErs

en jeff és el rabiós de la família. Agressiu i 
bel·licista, li encanten els conflictes i busca 
brega per poder esbatussar-se. 

cada vegada que (el jugador que encarna) en jeff 
s’estigui d’insultar una persona exterior a la fa-
mília, el personatge perd 1 punt.

Entrada  si el jugador «entra» a un altre jugador 
assenyalant que no ha jugat el tic del seu perso-
natge, guanyarà 1 punt de recursos.

 VICI   InCEndIarI

en jeff es diverteix calant foc a les coses: el 
bosc, galledes d’escombraries, vehicles, ca-
ses, cadàvers. la visió del foc purificador el 
fascina i el relaxa. 

Cada vegada que en Jeff cali foc a alguna cosa, 
recupera 1 o més punts de recursos (en funció 
de gravetat de l’acte) –limitat a 1 vici per dia.

 VIrtut   EnraBIat

en jeff es torna incontrolable quan veu 
vessar la seva sang i si el fereixen, conti-
nuarà barallant-se com si no passés res.

Quan fereixin en jeff, cada punt de recursos utilit-
zat permet ignorar la perdua d’1 punt de salut i 
ni tan sol segueix sagnant.  

en bonA sAlut       6 en plenA formA     6

salut
a 2 +1 triomf exigit
a 1 +2 triomfs exigits
a 0 inconscient 
 AgoniA 1D torns: resistir/4

recursos
trIomf +1 triomf Automàtic
VIrtut fer servir lA sevA virtut
llIgam trAnsmetre recursos  
 A un rushmore encorAtjAnt-lo

ConèIxEr

apuntar

Imposar

Controlar-sE

lluItar

forçar

pEríCIa

pErCEBrE

aguantar

aCtuar

aptituds especialitats
nom   (+ AptituD lligADA)  rEpEtICIons

 rushmore
jeff jefferson rushmore àlies «fuckhead» o «Bully» particularitats

mots Clau  home. caucàsic. 25 anys. 
menut. cap rapat. ulleres de sol. clatell 
recremat. múltiples cicatrius a la cara. mà 
dreta cremada amb ferro roent. samarre-
ta imperi bruta. roba militar.  

afer de família
larry rushmore era el darrer del seu llinat-
ge –una família històrica d’enterramorts de 
Desolation, texas– quan lucy perkins el va 
trobar. Aquesta, nascuda en una família de 
hippies de reputació sinistre, havia vingut a 
reflexionar sobre la tomba de la seva mare 
morta. Amor sobtat. en l’espai de quinze 
anys van néixer quatre infants de la unió que 
formaven una bella corrua de clixés White 
thash –casos socials tan pobres com vio-
lents, vulgars i guillats.

anècdotes
 Quan tenia 5 anys, en jeff va veure el seu 
pare plorar i suplicar « Déu meu » per la seva 
vida mentre agonitzava quan va intentar 
assaltar la botiga de comestibles d’ed sher-
man i aquest es va defensar. Aterrit, en jeff 
va jurar que mai no seria una víctima. 

 ara fa uns anys, en jeff va apostar contra 
cecil fairey que podia deixar els seus set fills 
Ko, per guanyar la mà de la seva filla, gra-
cie, i tot el seu bestiar. va perdre amb el sisè 
home i es endur una marca a ferro roent en 
forma de f a la mà.

 mare enterrada, en jeff es pregunta si no 
haurien d’anar-se’n tots d’aquí, lluny dels 
mals records, per refer les seves vides. De 
tant en tant, somia de destrossar el cemen-
tiri i calar foc a la casa i a tot Desolation.

lligADes Als rECursos

sItuaCIó  oCupaCIons

• ocupar-se del cementiri
• tenir cura dels animals
• arribar a final de mes

linc  germà, 35 anys
rose germana, 25 anys
Wash  germà, 20 anys

punys & cia (lluitar) 1D (0r)

puny americà (lluitar) 1D (1r)
decorat amb caps de mort 

navalla de molla (lluitar) 3D (0r) 

pistola semiautomàtica (Apuntar) 4D (2r) 
  

4

3

2

4

3

4

3

4

5

3

Intimidació (imposar)

mans nues (lluitar)

arma dE ContaCtE + forçar > repeticions
forçar 1d a 3d > 0r / 4d > 1r / 5d > 2r / 6d > 3r



nom  (+ AptituD lligADA)         dany
armes predilectes

   provisió

evolució
5 pts     0r > 1r A especiAlitAt
10 pts   1r > 2r A especiAlitAt
15 pts   2r > 3r A especiAlitAt
                +1D A AptituD

 tIC   sEr Vulgar

la rose és incapaç de ser polida i no dei-
xa de renegar a tort i a dret, sigui quina si-
gui la raó. 

cada vegada que (el jugador que encarna) la rose 
pronuncii una frase sense cap paraula gruixu-
da, el personatge perd 1 punt.

Entrada  si el jugador «entra» a un altre jugador 
assenyalant que no ha jugat el tic del seu perso-
natge, guanyarà 1 punt de recursos.

 VICI   dEsCarrEgar l’EIna

la rose gaudeix disparant a tot el que es 
mou i buida el cap descarregant les seves 
armes sobre un blanc.

Cada vegada que la rose buidi el carregador 
sencer de la seva arma, recupera 1 o més punts 
de recursos (en funció del blanc) –limitat a 1 vici 
per dia. 

 VIrtut   EntEndrE lEs armEs

la rose entén les armes que li parlen. les 
de foc, les blanques o les improvisades, les 
veus li expliquen com fer-les servir per 
matar.

Quan la rose, encerti un adversari amb una arma, 
cada punt de recursos utilitzat suma 1 punt de 
dany suplementari.

en bonA sAlut       6 en plenA formA     6

salut
a 2 +1 triomf exigit
a 1 +2 triomfs exigits
a 0 inconscient 
 AgoniA 1D torns: resistir/4

recursos
trIomf +1 triomf Automàtic
VIrtut fer servir lA sevA virtut
llIgam trAnsmetre recursos  
 A un rushmore encorAtjAnt-lo

ConèIxEr

apuntar

Imposar

Controlar-sE

lluItar

forçar

pEríCIa

pErCEBrE

aguantar

aCtuar

aptituds especialitats
nom   (+ AptituD lligADA)  rEpEtICIons

 rushmore
rose roosevelt rushmore àlies «Baby gun» particularitats

mots Clau Dona. caucàsica. 25 anys. Al-
çada mitjana. cabells llargs i bruns. blens 
verds. maquillatge escorregut. cap de boc 
tatuat al pit. samarreta llarga negra de  
«lynyrd skynyrd». canallera. texans es-
parracats. 

afer de família
larry rushmore era el darrer del seu llinat-
ge –una família històrica d’enterramorts de 
Desolation, texas– quan lucy perkins el va 
trobar. Aquesta, nascuda en una família de 
hippies de reputació sinistre, havia vingut a 
reflexionar sobre la tomba de la seva mare 
morta. Amor sobtat. en l’espai de quinze 
anys van néixer quatre infants de la unió que 
formaven una bella corrua de clixés White 
thash –casos socials tan pobres com vio-
lents, vulgars i guillats.

anècdotes
la primera vegada que la rose va enten-
dre el que li deia una arma, als 5 anys, va ser 
quan el revòlver del seu pare, que es dispo-
sava a assaltar una botiga de queviures, li 
va dir que estava buit i que el d’ed sherman 
estava ple. la rose, sorpresa i aterrida, no 
va dir res. Després va haver de viure amb 
aquesta culpa. 

d’adolescent, la rose va robar alguns llibres 
de la seva mare per aprendre el que hi posa-
va, fer-li una sorpresa i que se’n sentís orgu-
llosa. la mare la va enxampar i li va ventar 
una plantofada tot dient-li que era perillós. 
la rose no va tornar-hi mai més.

des de fa uns mesos, cada vegada que va 
al poble, la rose sent com totes les armes al 
seu abast imploren que executi els seus pro-
pietaris. els ganivets del supermercat volen 
tallar, les escopetes volen disparar i totes les 
armes la insten a matar. 

lligADes Als rECursos

sItuaCIó  oCupaCIons

• ocupar-se del cementiri
• tenir cura dels animals
• arribar a final de mes

linc  germà, 35 anys
Jeff  germà, 25 anys
Wash  germà, 20 anys

punys & cia (lluitar) 1D (0r)

Colt anaconda de la sort (Apuntar) 4D (2r)
fermada amb el cinturó dels seus texans 

Escopeta de trombó relluent (lluitar) 4D (3r) 

  

4

5

3

2

4

3

3

4

4

3

observació (percebre)

armes de foc (Apuntar)

arma dE ContaCtE + forçar > repeticions
forçar 1d a 3d > 0r / 4d > 1r / 5d > 2r / 6d > 3r



nom  (+ AptituD lligADA)         dany
armes predilectes

   provisió

evolució
5 pts     0r > 1r A especiAlitAt
10 pts   1r > 2r A especiAlitAt
15 pts   2r > 3r A especiAlitAt
                +1D A AptituD

 tIC   mEnJar-sE lEs paraulEs

en Wash és incapaç d’expressar-se cor-
rectament. cap de les seves frases està ben 
construïda o és completa. li falta sempre al-
guna paraula. 

cada vegada que (el jugador que encarna) en Wash 
pronuncii una frase gramaticalment correcte 
i/o completa, el personatge perd 1 punt.

Entrada  si el jugador «entra» a un altre jugador 
assenyalant que no ha jugat el tic del seu perso-
natge, guanyarà 1 punt de recursos.

 VICI    mIrar pElIs porno

en Wash s’entreté d’una sola i única manera 
quan està sol: mirant en bucle, o gairebé, 
pelis de cardar.

Cada vegada que en Wash miri pel·lícules por-
nogràfiques, recupera 1 o més punts de recur-
sos (en funció del nombre de pelis vistes) –limitat 
a 1 vici per dia. 

 VIrtut   font dE VIgor

malgrat ser extremadament sec, en Wash 
desborda energia i no sembla cansar-se 
mai. la joventut, segurament.

Cada punt de recursos utilitzat per en Wash val 
per 2 punts. 

en bonA sAlut       6 en plenA formA     6

salut
a 2 +1 triomf exigit
a 1 +2 triomfs exigits
a 0 inconscient 
 AgoniA 1D torns: resistir/4

recursos
trIomf +1 triomf Automàtic
VIrtut fer servir lA sevA virtut
llIgam trAnsmetre recursos  
 A un rushmore encorAtjAnt-lo

ConèIxEr

apuntar

Imposar

Controlar-sE

lluItar

forçar

pEríCIa

pErCEBrE

aguantar

aCtuar

aptituds especialitats
nom   (+ AptituD lligADA)  rEpEtICIons

 rushmore
wash Washington rushmore àlies «germà petit», «dick» o «destral» particularitats

mots Clau home. caucàsic. 20 
anys. Alt. molt prim. mul. pell colra-
da. pentagrames tatuats a les mans. 
gorra d’un editors de pelis porno 
«vnv» encastada al cap. pantalons de 
peto foradats. 

afer de família
larry rushmore era el darrer del seu llinat-
ge –una família històrica d’enterramorts de 
Desolation, texas– quan lucy perkins el va 
trobar. Aquesta, nascuda en una família de 
hippies de reputació sinistre, havia vingut a 
reflexionar sobre la tomba de la seva mare 
morta. Amor sobtat. en l’espai de quinze 
anys van néixer quatre infants de la unió que 
formaven una bella corrua de clixés White 
thash –casos socials tan pobres com vio-
lents, vulgars i guillats.

anècdotes
Com que no ha conegut mai el seu pare, 
en linc és la seva figura paterna des que 
va tornar de la presó, en Wash ha covat un 
ressentiment envers les seus germans (jeff 
i rose) que el picaven regularment durant 
la seva infància, per endurir-lo, li deien 
després. 

Quan estava sol, una aranya gegant, tan 
gran com ell, va aparèixer al sostre de la sala 
on era i el va aconsellar. Desapareix només 
quan en Wash accepta d’alimentar-la. la 
seva menja preferida: granotes. 

En ser el benjamí de la família, en Wash 
sent la necessitat de provar el seu valor. 
igual que en linc en el seu temps, voldria 
segrestar una adolescent i demanar-ne un 
rescat per poder satisfer les necessitats de 
la família. 

lligADes Als rECursos

sItuaCIó  oCupaCIons

• ocupar-se del cementiri
• tenir cura dels animals
• arribar a final de mes

linc  germà, 35 anys
Jeff  germà, 25 anys
rose germana, 25 anys

punys & cia (lluitar) 1D (0r)

dos matxets (lluitar) 4D (2r)
amb el sobrenom de  «twin sisters» 

destral esmolada (lluitar) 4D (3r) 
anomenada marbles (és el nom que hi ha gravat a 

sobre!) 

  

5

3

3

4

4

4

2

3

4

3

Cursa (Aguantar)

arma dE ContaCtE + forçar > repeticions
forçar 1d a 3d > 0r / 4d > 1r / 5d > 2r / 6d > 3r


