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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!  
 В навечерието на тези толкова топли и 
щастливи празници искаме да ви благодарим за 
доверието и да ви пожелаем 2013 да е още по-
успешна и да бъде изпълнена с много здраве, късмет 
и хубави моменти! Приятно четене на коледното 
издание на Newsletter-a… 
 

  
Честито! Днес вие си спечелихте една чисто нова 
година - модел 2013! 
Гаранцията е 12 месеца, 
карайте си я със здраве! 
И това не е всичко. Току що преведохме 
на вашата банкова сметка 365 дни, 
изпълнени с късмет, здраве и щастие! 
Използвайте си ги с много любов 
и оптимистично настроение! 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 

 
 

 

 
Спукана гума... 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

      
Коледа  

 
 
 

Знаехте ли, че: 
 

      Историята на Дядо Коледа започва с 
образа на Свети Никола, живял през трети 
век в град Мира, на територията на днешна 
Турция. Никола израства в богато 
семейство, възпитаван да бъде благочестив 
християнин. След като остава сирак, той 
раздава семейното богатство под формата 
на подаръци и пари на всички нуждаещи се, 
като бил най-щедър към децата. Легендите 
разказват, че Никола пускал торби с 
подаръци през комините на къщите или 
пък ги хвърлял през прозорците. По-късно 
той бил ръкоположен за епископ, а шапката, 
дългото червено наметало и бяла брада се 
превърнали в негова запазена марка. 
Епископ Никола от град Мира умира на 6 
декември 343 г. След един век, той е 
канонизиран като светец. Това е познатият 
ни Свети Никола, чийто празник Никулден 
отбелязваме в България на 6 декември. 
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Замисляйки своята картина "Тайната вечеря" на 
Христос и учениците му, Леонардо да Винчи се 
сблъскал с една голяма трудност: трябвало да 
нарисува Доброто, въплътено в образа на Христос и 
Злото - в лицето на Юда, приятеля му, който по време 
на тази вечеря решава да го предаде. 
 
Леонардо прекъснал работата си по средата, за да 
намери най-подходящите за тази цел модели. Не след 
дълго, докато слушал някакъв църковен хор, той 
открил в едно от пеещите момчета съвършеният образ 
на Христос. Поканил го в ателието си и възпроизвел 
чертите му в етюди и скици. 
 
Изминали три години. "Тайната вечеря" била почти 
готова, но Леонардо да Винчи все още не бил намерил 
подходящ модел за Юда. Кардиналът, който отговарял 
за църквата, започнал да го притиска, настоявайки да 
завърши колкото се може по-скоро фреската. 
 
След като търсил дни наред, художникът намерил в 
една канавка преждевременно състарен младеж – 
мръсен, дрипав и пиян. Макар и трудно, склонил 
помощниците си да го доведат в църквата, понеже 
нямал време да прави скици. Просякът бил пренесен 
дотам, без дори да разбере: помощниците го 
придържали прав, а Леонардо пресъздавал контурите 
на жестокост, грях, егоизъм, така ясно открояващи се 
върху това лице. 
 
Когато привършил, просякът — вече поизтрезнял — 
отворил очи и като видял платното пред себе си, казал 
с почуда и тъга: 
- Вече съм виждал тази картина. 
- Кога? — попитал изненадано Леонардо да Винчи. 
- Преди три години, когато още не бях изгубил всичко. 
Тогава пеех в един хор, животът ми бе изпълнен с 
мечти и художникът ме покани да позирам като модел 
за лицето на Христос... 
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Нова аналогова камера  
 
 

Леонардо да Винчи 

 
 
 

 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Тoпла вечер край семейното огнище 

 

Притча за доброто и злото 



  

 

Още вицове 

Обиколка на професора в родилен дом. Оказало се, че 
голяма група жени трябва да родят в един и същи ден - 
1 октомври. Професорът се чуди. Обясняват му:  
- Посрещахме Нова година в една компания. 
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Вицове 
 
 

Седят двама джентълмени и си говорят: 
- Наближава Нова година... Това е хубаво! 
Вторият: 
- Е, и какво. Сексът е по-хубав. 
- Да, но Нова година е по-често. 
 
 

*** 

 

Резултати от телефонна анкета на 1-ви 
януари сутринта: 
- 2% отговорили с "Да"; 
- 3% с "Ало"; 
- останалите 95% се затруднили да 
отговорят. 

И още вицове...  
  

В заведение: 

- Госпожице, да ви почерпя едно 

питие? 

- Не, предпочитам да ми платите 

в брой. 
 

*** 

Студент закъснява за лекция и 

професора му се кара:  

- Срамота! Не си ли бил в 

казармата, да се научиш на 

точност!  

- Бил съм.  

- И какво казваше там 

старшината като закъснееш за 

строя?  

- Казваше "Здраве желаем, 

господин лейтенант". 

 

 

 

*** 

- Да вярвам ли на приятеля си, 

който твърди, че жена му е 

ангел? 

- Приятелят ви вдовец ли е? 
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♦ ХУМОР♦ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


