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Róg Gondoru Lord Of The Rings Horn Of Gondor

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3455
Producent: United Cutlery
Cena: 999.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w
tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które
obejmują szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych
przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy.
Lista produktów jest długa i obejmuje m.in.:
• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej
jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy
Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego
wyboru funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych,
tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych
designerskich noży i mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila
Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były
najwyższymi standardami w branży o najwyższej wartości,
jakości i wydajności w rozsądnych cenach!

Zobacz produkt w sklepie
Róg Gondoru noszony przez Boromira w filmie Władca Pierścieni. Mówiono, że róg Gondoru był słyszany w każdym
miejscu w królestwie Gondoru kiedy był używany. Stworzony we wczesnych latach Śródziemia, ta pamiątka była
przekazywana potomkom namiestników Gondoru, którzy chronili królestwa do czasu powrotu prawowitego króla. W
Wojnie o Pierścień nosił go Boromir, najstarszy syn Denethora, obecnego zarządcy Gondoru. Boromir był dzielnym
wojownikiem, który dmuchał w róg za każdym razem, gdy wyruszał w podróż. Towarzyszył Drużynie Pierścienia w ich
dążeniu do zniszczenia Jedynego Pierścienia, a kiedy został zaatakowany przez siły Sarumana, Boromir zadął po raz
ostatni w róg by wezwać pomoc i zaalarmować resztę Drużyny. Samodzielnie walczył z orkami Sarumana i Uruk-hai, aby
umożliwić hobbitom, Merry i Pippinowi ucieczkę, zanim został śmiertelnie ranny pod gradem strzał. Wielki róg został
zniszczony w bitwie i umieszczony wraz z Boromirem na łodzi przez Aragorna, Legolasa i Gimliego, kiedy wysłali jego
ciało do Wodospadu Rauros.
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