Překřížené dýky:
dějiny Riftenu
napsal Dwennon Wyndell

ěsto Riften, které se rozkládá na východním břehu jezera Honrich, představuje vzpomínku na doby
dávno minulé. Kdysi hrdé ulice a budovy zmizely a byly nahrazeny sbírkou dřevěných staveb a hrubé kamenické práce,
která je trvale zahalena oparem připomínajícím mlhu. Abychom pochopili, jak může takové velké město klesnout na
úroveň trochu větší pevnosti, stačí se podívat do historických knih.
Riften byl kdysi velkým obchodním uzlem pro kupecké karavany a cestující, kteří putovali do Morrowindu a zpátky.
Jezero bylo dnem i nocí plné rybářských lodiček a živé město překypovalo aktivitou i v noci. Městská stráž vzbuzovala
respekt, držela obyvatelstvo na uzdě a starala se o jeho bezpečí. Trhoviště v Riftenu přitahovalo zákazníky a obsahovalo
množství stánků, které nabízely zboží z celého Tamrielu.
V roce 98 4.V, ve zmatku vyvolaném Nocemi Nicoty, se stal po vraždě předchozího jarla novým jarlem Hosgunn
Překřížené dýky. I když mnozí věřili, že byl Hosgunn zodpovědný za vraždu svého předchůdce a ulicemi Riftenu se
ozývaly protesty, jarl nastoupil na trůn a okamžitě začal konat, aby své postavení ochránil. Přikázal městské stráži, aby
vyhnala lidi z ulic a vyhlásil zákaz vycházení. Každý, kdo tento zákaz porušil, byl okamžitě bez soudu uvězněn, a pokud jej
porušil opakovaně, byl bez milosti popraven.
Hosgunn vládl Riftenu více než 40 let železnou pěstí a černým srdcem. Uvalil na své poddané a všechny kupce, kteří
chtěli prodávat svoje zboží ve městě, neuvěřitelně vysoké daně. Většinu peněz si Hosgunn nechával pro sebe. Nechal za
ně zbudovat obrovský dřevěný palác s přehnaně okázalými komnatami. Stavba paláce trvala sedm let. Po dokončení se
palác stal viditelnou připomínkou útlaku, což mu vysloužilo přezdívku Hosgunnovo bláznovství. Ke konci Hosgunnovy
vlády byly ulice Riftenu plné odpadků a obyvatele města sužovaly nemoci a hlad.
V roce 129 4.V lidem konečně došla trpělivost. Díky přesile se jim povedlo přemoci městskou stráž na dostatečně
dlouhou dobu, aby zapálili Hosgunnovo bláznovství i s hamižným jarlem uvnitř. Když se boj znovu rozpoutal, oheň se
nekontrolovaně šířil městem. Do rána se obyvatelům města povedlo zvítězit, jejich vítězství však bylo draze zaplaceno.
Většina města byla v troskách a mnoho lidí zemřelo.
Trvalo pět let, než se povedlo Riften znovu vybudovat do jeho současné velikosti. I když od té doby uplynulo již více než
padesát let, město se stále ještě nevzpamatovalo. Někteří se domnívají, že Riften už nikdy nedosáhne blahobytu, který
poznal na začátku čtvrtého věku, ale jiní pořád chovají naději, že se město jednou pozvedne z popela a znovu se stane
centrem obchodu.
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