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One Ring - złoto 14 karat

Kategoria:

Nr katalogowy: SKU14JW249
Producent: Jens Hansen
Cena: 8763.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Prawdziwy Jedyny Pierścień.
Władca Pierścieni opowiada historię Jedynego Pierścienia(One Ring), a skoro jest Jedyny Pierścień(One Ring), musi też
być tylko jeden oryginalny projektant i twórca pierścienia, który został użyty w filmowej trylogii Petera Jacksona na
podstawie książki JRR Tolkiena - Władca Pierścieni. Pierścień zaprojektowany i wykonany przez nieżyjącego już miłośnika
Władcy Pierścieni, obecnie wykonywany jest w tym samym warsztacie jubilerskim przez jego syna. Początkowo
wykonanych było 15 prototypów jedynego pierścienia(One Ring) wszystkie wykonane z tą samą elegancką prostotą w
różnych wagach i wykończeniach. Z tego obszernego zbioru został wybrany Jedyny Pierścień(One Ring) który zagrał w
filmie. Jedyny pierścień(One Ring) został stworzony w wielu kopiach dla potrzeb różnych scen i różnych właścicieli
pierścienia w trylogii. Wszyscy wiemy, że jest tylko jeden Jedyny Pierścień(One Ring), ale dla potrzeb filmu wykonano
ponad czterdziesci różnych pierścieni. Od mniejszych stałych złotych wersji dopasowanych do palców Hobbitów, do
jednego pokazanego w prologu obracającego się w powietrzu, posiadającego średnicę 20 cm. Pierścień ten oczywiście nie
mógłby zostać stworzony z czystego złota, więc został wykonany ze stali i pozłocony prawdziwym złotem. Pierścienie te
nie posiadają oficjalnej licencji do filmu Władca Pierścieni. Jednakże z powodu dużego zainteresowania i próśb wciąż są
wykonywane wierne repliki dla tych, którzy życzą sobie posiadać prawdziwy Jedymy Pierścień(One Ring) z filmu.

Jedyny pierścień(One Ring) dostępny u nas został stworzony z tym samym poświęceniem, pasją i mistrzostwem co
oryginał. Elegancka prostota projektowania, waga i jakość użytego złota są identyczne z tymi które zostały użyte w filmie.
Jest to doskonała reprodukcja pierścienia, który można było oglądać we wszystkich trzech częściach filmu, identyczna w
każdym szczególe, nie zawierająca żadnych elfickich runów – ponieważ pismo, które ukazało się na pierścieniu w filmie
zostało stworzone jako komputerowy efekt specjalny. Kupując Jedyny Pierścień(One Ring) otrzymujesz licencję,
potwierdzającą że masz prawdziwy artykuł pochodzący z filmowej trylogii Władca Pierścieni. Podpisany przez syna
oryginalnego projektanta i twórcy jedynego pierścienia.
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