Handlingen
Akt I
Det er søndag i Nordhavn, hvor man nyder det gode vejr på kajen. Men mørke skyer
trækker op. Den frygtede rockerbande, Penzance Pirates, nærmer sig. Banden er en
filial af en søbåren, international forbryderorganisation, som blev grundlagt i
Cornwall i 1880. Den har nu i adskillige menneskealdre spredt skræk og rædsel
kloden rundt. Pga. af søsyge har de danske medlemmer valgt at gå i land og skifte
skibet ud med motorcyklen.
I dag fejrer de Frederiks 21 års fødselsdag. Frederiks far bad i sin tid hans barnepige,
Ruth, skaffe ham en læreplads i et privat firma. Pga. hendes nedsatte hørelse endte
han imidlertid i rockernes piratfirma.
Men i dag er Frederik udlært og myndig. Han vil endda kunne gifte sig, hvilket hans
47-årige barnepige mener han bør gøre - med hende. Gennem alle årene har hun
omhyggeligt skånet ham for synet af andre kvinder og tror nu at kunne høste
frugten af sine anstrengelser. Men Frederik tøver. Han aner, at der også findes
andre kvinder. Desuden er han ikke længere bundet af sin lærlingekontrakt og har
besluttet at vie sit liv til bekæmpelse af lovløsheden.
I det fjerne høres Generalmajor Stanleys mange døtre. Frederik ser nu, at der findes
kvinder, som er smukkere end Ruth. Han er så henført ved synet af pigerne, at han
på stedet tilbyder ægteskab til en hvilken som helst af dem, som vil forbarme sig
over ham. Kun én melder sig: Mabel. Nu ankommer piraterne. De kaster sig over
pigerne og vil straks slæbe dem til det nærliggende kirketelt for at blive viet af den
lokale modepræst. Denne ulykke afværges kun ved generalmajorens ankomst. Han
vækker piraternes medynk med en løgn, så de opgiver deres forehavende. Der er nu
kun et enkelt brudepar tilbage: Mabel og Frederik, og søstrene må fungere som
brudepiger. Hele selskabet drager afsted for at opsøge den omtalte modepræst.

Akt II
Det er nat. Generalmajoren sidder i parken ved kapellet, som hører til hans nylig
erhvervede gods. Han pines af samvittighedsnag. Han har jo løjet. Hans døtre
kommer og forsøger at trøste ham. Også Frederik ankommer. Han lover at sætte sig
i spidsen for politipatruljen, som skal nedkæmpe piraterne, og at ægte Mabel, så
snart opgaven er løst (de er ikke blevet viet i pausen mellem 1. og 2. akt, da man
ikke har fundet den omtalte modepræst hjemme). Generalmajorens døtre sender de
bekymrede betjente ud til kamp og død, og lover at vande deres grave med tårer.
Frederik bliver opsøgt af Piratkongen og Mabel, som har opdaget en pudsighed:
eftersom Frederik er født den 29. februar, har han kun fødselsdag hvert fjerde år.
Han er altså ikke 21 år, men kun godt 5 år gammel og må stå i lære i endnu 63 år,
indtil han kan fejre sin enogtyvende fødselsdag. Atter solidarisk med piraterne
afslører Frederik, at Generalmajor Stanley har løjet. Piraterne planlægger en blodig
hævn over ham.
Frederik er alene med Mabel. Han fortæller hende den frygtelige nyhed, men lover
at hente hende om 63 år. Mabel sværger ham troskab. Betjentene må nu drage i
felten uden Frederik.
Generalmajoren pines stadig af dårlig samvittighed, og hans døtre søger igen at
trøste ham. Nu kommer piraterne lydløst listende, og efter en voldsom kamp vinder
de over betjentene. Situationen er kritisk, men den lykkelige udgang sikres ved
påberåbelse af kongehuset og ved erkendelsen af, at piraterne blot er ”vildførte
lam”. Nu er der en pige til hver pirat, og denne gang går man ikke forgæves til
omtalte modepræst.

