De nacht ging voorbij en het werd ochtend... maar het bleef rustig. Iedereen leefde nog en ging naar het marktplein om te kijken wat er van de anderen was geworden. Maar iedereen kwam dus naar het marktplein. Even was er euforie, toen er werd gedacht dat ze met PieAir de laatste weerwolf te pakken hadden, maar toen begon burgemeester CHF-Eddie te spreken:

"Burgers van Wokkerdam, Ruben Cupido en koentjuh19 de Heks, ik moet jullie wat opbiechten. In de nacht dat weerwolf -dekkie- werd doodgeschoten door Scheurman de Jager kwam -dekkie- eerder die nacht mijn huis binnen. Voordat ik doorhad wat er gebeurde beet hij in mijn arm. Ik voelde een lichte tinteling en er verscheen wat haar op die plek. En voor ik het wist veranderde ik in een weerwolf. Ik liep stoïcijns achter -dekkie- aan naar buiten en begon met PieAir en -dekkie- gulzig aan Scheurman te knabbelen. Hoe ik het die nacht heb overleefd is een raadsel, maar toen -dekkie- werd neergeschoten rende ik met PieAir naar buiten. Eenmaal buiten zag ik dat ik mijn eigen huid weer gewoon terug had, net zoals PieAir. Ik wist dus precies wat er die nacht gebeurd was, maar ik wist niet wat ik moest zeggen.

De volgende dag wist ik het, ik was voorbestemd om een einde aan de weerwolven te maken. Ik besloot PieAir te laten ophangen en dat deel was lastig om aan te tonen, maar daar had ik zelf geen moeite mee. Vannacht heb ik het heel erg lastig gehad. Ik had sterke behoefte aan mensenvlees en heb uiteindelijk heel wat slaappillen moeten nemen om te zorgen dat ik niet tegen mijn zin in een weerloos slachtoffer zou opeten. Maar het lastigste moest nog komen en dat was het vertellen van mijn weerwolf-zijn. Ik wil zo niet verder leven. Ik heb behoefte aan mensenvlees en kan mezelf niet stoppen. De enige optie is gedood worden. Hang me alsjeblieft op!"

Het werd stil in het dorp na deze openhartige smeekbede. De burgers stonden aan de grond genageld, niet wetend wat te doen. De hoektanden van CHF-Eddie werden zichtbaar, hij was duidelijk een weerwolf. Maar konden ze het maken om de persoon op te hangen die hier in feite niets aan kon doen? De persoon die door een weerwolf was uitgekozen om te sterven, maar die nog leefde! Maar als ze hem lieten leven zouden ze zelf op den duur sterven. Ze konden geen keuze maken.

- De kleine kindertjes moeten de volgende alinea even overslaan -

Op dat moment liet weerwolf CHF-Eddie een ongelofelijk gejank horen. Zijn oren begonnen spits overeind te staan en hij kreeg haar op zijn hele lichaam. Hij ontblootte zijn tanden en verschrikt sprongen de vijf burgers een paar meter achteruit. Even bleef CHF-Eddie staan, hij produceerde nog een keer wolvengehuil, maar ditmaal was het alsof er echt verdriet in het gehuil doorklonk. Een grote jammerklacht leek het wel. Hij gromde nog eens en beet toen in zijn arm. Hard. Heel hard. Hij beet nog eens en opeens kwam zijn arm los van zijn schouder. CHF-Eddie begon aan zijn andere arm... en zijn benen. Hij begon aan de rest van zijn harige lijf te knagen. Met pure wilskracht nam hij nog een hap, toen nog 1 keer gejank en hij stortte ter aarde.

De weerwolf was dood. CHF-Eddie voelde dat hij zijn vrienden had verraden en kon zo niet verder leven. Daarom had hij besloten een eind aan zijn leven te maken.

De overgebleven burgers wisten niet goed wat ze moesten zeggen. Verslagen ging iedereen weer naar huis. De tragedie had teveel slachtoffers gekost. Maar ze hadden gewonnen en na verloop van tijd zou dat de boventoon gaan voeren. Ze hadden de ramp van de weerwolven overleefd en met Cupido nog in hun midden zou het dorp weer levendig worden en een nieuwe lente ingaan. Ze stelden de werkeloze heks aan als nieuwe burgemeester en hij zou het dorp weer doen floreren. Wokkerdam werd weer een prachtig dorp waar de burgers een grote ramp hadden overleefd. De littekens zouden ze altijd met zich meedragen, maar ze waren sterker uit de strijd gekomen dan ooit tevoren. De burgers van Wokkerdam hebben gewonnen!

