
 

 

 

 

 

 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 
irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 

megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 
szükségük van erre, az mindannyiunk 

számára csodálatos érzés lenne..."  
– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 

irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 
megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 

szükségük van erre, az mindannyiunk 
számára csodálatos érzés lenne..."  

– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 
irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 

megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 

szükségük van erre, az mindannyiunk 
számára csodálatos érzés lenne..."  

– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 

irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 
megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 

szükségük van erre, az mindannyiunk 
számára csodálatos érzés lenne..."  

– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 
irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 

megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 
szükségük van erre, az mindannyiunk 

számára csodálatos érzés lenne..."  
– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 

irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 
megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 

szükségük van erre, az mindannyiunk 
számára csodálatos érzés lenne..."  

– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 

irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 
megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 

szükségük van erre, az mindannyiunk 
számára csodálatos érzés lenne..."  

– Benedict Cumberbatch 

Ha szeretnél többet megtudni, vagy 

megosztanád saját történeted, keresd az alábbi 

honlapot: batchofkindness.com 

Kérlek, fogadd el ezt a 

Batch of Kindness 

 (kedvesség-adagot), hogy így ünnepeljük 

Benedict Cumberbatch 38. születésnapját! 

 

Boldog születésnapot, Benedict!  
Szeretettel: ~ Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

"...amennyiben azok az emberek, akik felém 
irányítják szeretetüket, ezt olyanokkal is 

megtennék, akiknek nálam sokkal nagyobb 
szükségük van erre, az mindannyiunk 

számára csodálatos érzés lenne..."  
– Benedict Cumberbatch 


