
 

 

 

 

 

 

Para mais informações ou para compartilhar  

sua história, encontre-nos online em: 

batchofkindness.com 

Por favor aceite esse  

Batch of Kindness 

 (gesto de bondade) em comemoração do 

38 º aniversário de Benedict Cumberbatch. 

 

Feliz Aniversário, Benedict!  
Com amor ~ A Cumbercollective          #batchofkindness  
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