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Larry Kent får en kilden opgave, da hans gamle veninde Linda Parrish, der nu er gift med en krigsveteran,
beder ham om hjælp. Det viser sig, at hendes mand, der er en af heltene fra 2. verdenskrig, tidligere har været
gift og har en søn fra første ægteskab, som han nu gerne vil tage til sig. Men hans afdøde hustrus familie vil

ikke opgive drengen og har nu bortført ham og holder ham skjult.

Situationen tilspidses for alvor, da Larry Kent kastes ud i et forrygende eventyr med hurtigtskydende
gangstere og smukke kvinder, der velsagtens havde taget pippet fra en ringere mand.

Larry Kent-romanerne er skrevet af forskellige forfattere. Historierne om den stilede privatdetektiv blev
oprindeligt oplæst som en del af et australsk radioprogram men er sidenhen blevet skrevet om til hundredvis
af romaner, og mange nye historier er kommet til. De fleste af romanerne er skrevet af den australskbosatte

amerikaner Don Haring og Des R. Dunn fra Queensland i Australien.
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