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Handlingen utspelas för 100 år sedan,

då den unge teologen Sixtus fylld av brinnande missionsiver reser till
Söderhavsön Pukka-Pukka. På denna ö dyrkar man guden Kiti, som fordrar att de

infödda skall älska oavlåtligt och med vem som helst, natt och dag. Den
stackars Sixtus försöker förgäves införa den mindre jordbundna kristna läran,
men faller naturligtvis för öns ljusbruna fresterskor. Nu går han som de flesta
konvertiter till motsatt ytterlighet. Kort sagt, den gode Sixtus utvecklas till

en sexprofet av den syndigaste sorten och blir till sist så fanatisk i
tillfredsställandet av sina lustar att till och med de kärleksdyrkande

infödingarna tycker att det går för långt. Han återvänder hem till Köpenhamn,
där han försöker utbreda Kitis lära .. .

"Boken
skildrar erotiska beteenden av det mest avancerade slag. . . Över berättelsen

vilar ett försonande ironiskt skimmer, där finns stor humor och boken kan med
gott samvete betecknas som en av de roligaste porrböcker som hittills

utkommit.”

Danska
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