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Pošta není žádný holubník! Hlavními hvězdami roztomilé kooperativní logické hry KeyWe jsou Jeff 
a Debra – dva malí ptáci kivi pracující na velmi neobyčejném poštovním úřadu. Jako ptáci si při práci 
pochopitelně nemohou pomáhat rukama, a proto pokud chtějí zajistit včasné doručení všech zpráv, 
musí si s interaktivní džunglí plnou pák, zvonků a tlačítek poradit poskakováním, třepotáním křídly, 
klováním a hopsáním po zadnicích. 
 
Kolébejte se ze strany na stranu rozličnými místnostmi poštovního úřadu, čelte směle nástrahám 
tohoto nevyzpytatelného prostředí a poraďte si i s nejrůznějšími sezonními nebezpečími. Spojte síly 
s přítelem a pomozte svým rozkošným kiviům splnit jejich pracovní povinnosti bez ohledu na počasí. 
Odemykejte nové doplňky, upravujte vzhled obou kiviů a staňte se těmi nejlépe oblečenými 
poštovními opeřenci v zátoce Bungalow Basin. 
 

• Divočina na poště: Zhostěte se role ptáků kivi pracujících na poštovním úřadu a bok po boku 
s přítelem ťukejte telegramy, posílejte naléhavé zprávy, rozesílejte balíčky… zkrátka udržujte 
poštu v chodu. 

• Roztomilá chaotická kooperace: Uvelebte se společně na gauči nebo si dejte spicha online! 

• Stejně roztomilé i při sólo hře: Ovládejte oba opeřence jedním ovladačem a odvážně se sami 
pusťte do originálního poštovního dobrodružství. 

• Nevyzpytatelná prostředí: Zorientujte se na stolech i v expedičních místnostech poštovního 
úřadu a staňte se vzornými poštovními úředníky. 

• Sezonní nebezpečí: Jako správní poštovní profíci se vypořádejte se všemi úskalími, která přináší 
mrazivá zima, podzimní bouře a všelijaké další nečekané události. 

• Kiviové podle vašeho gusta: Změňte barvu peří svých kiviů a odemykejte pro ně nové doplňky – 
v malých kloboučcích vypadají kiviové jako ze žurnálu! 

• Získejte exkluzivní doplňky pouze na Nintendo Switch: Nalaďte se v práci na středověkou vlnu 
s exkluzivní rytířskou výbavou! Nasaďte Jeffovi a Debře oslnivé přilbice doplněné majestátními 
štíty a utkejte se s nástrahami poštovního úřadu ve jménu zátoky Bungalow Basin! 
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