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TENTACULA
Oorsprong naam TENTACULA
De Tentacula werd voor het eerst bekend onder de benaming Venomous
Tentacula. Het is een donkerrode, stekelige, giftige plant met lange voelsprieten
die levende prooien probeert te grijpen. Uit zijn scheuten komt gif vandaan
waardoor zijn beet dodelijk is. Zijn armen hebben aan de uiteinden verschillende
koppen die gif afscheiden. Er zijn ook exemplaren gezien waarbij de armen ballen
afschieten op hun doel. De zaden zijn kleine, verschrompelde zwarte peulen die
een zwak, ratelend geluid maken.
We zien deze plant voor het eerst ‘werkzaam’ in de films van Harry Potter. In
‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’ brengt het personage Marcel
Lubbermans een Tentacula binnen die een Dooddoener grijpt.
De ochtendeditie van The New York Ghost van 6 december 1926 bevatte een
artikel over een woninginbraak die werd verijdeld toen de schuldige werd
gevangen gehouden door een giftige tentacula.
Naast deze oorspronkelijke naam van de plant, ontdekten nu ook enkele
Buggenhoutse genieën dat dit ook een dier kan zijn. De naam is een
samentrekking van tentakels en dracula. Het dier heeft blijkbaar 4 tentakels en
kan even woedend worden als dracula, vandaar TENTACULA.
Zodoende is dit geëvolueerd van een giftige plant naar een diersoort met
gelijkaardige kenmerken.

Ontstaan
Het dier is ontstaan door een meteoriet die op aarde viel. Het werd gevonden en
opgevoed door Dracula en enkele vampiers. Stilaan nam het zijn definitieve vorm
aan.

Geslacht
Zowel mannelijk als vrouwelijk

Familie
De Venomous Tentacula blijken zijn betovergrootouders te zijn.

Voeding:
Het dier eet alle afval. Al het pmd gaat naar zijn blauwe tentakels, zwerfafval
gaat naar zijn gele maag. Al het compost naar zijn groen bovenlichaam. Hij kan
ontzettend veel eten maar dat is soms ook nodig als hij ziet hoeveel afval
mensen soms achterlaten.
Wanneer hij de juiste vuilniszakken/-bakken tegenkomt, deponeert hij al het
afval dat hij opgegeten heeft hierin.

Woonplaats
Je kan de Tentacula overal tegenkomen maar meestal vind je hem in riolen en
steegjes waar niet veel mensen zijn. Hij kan zowel op het land als in het water
leven én in alle klimaten.

Eigenschappen
Uiterlijke kenmerken:
- grote ogen: om snel op te merken als mensen in nood
zijn en als er ergens zwerfvuil ligt
- lange tong: waarmee hij insecten eet, maar waarmee
hij ook water kan spuiten en zo kan helpen een brand
te blussen

- vierkante staart: waarmee hij vlug kan zwemmen en
perfect zijn evenwicht kan houden

- tentakels: hiermee grijpt hij zwerfvuil vast en gooit
het in de gepaste afvalbak: geel, groen of blauw. Hij
kan hiermee ook op muren kruipen en slechte mensen
bij hun nekvel pakken

- lengte: kan tot 2 meter worden
- gewicht: wanneer hij geen afval gegeten heeft, weegt hij ongeveer 40 kg. Met
een volle maag, gevulde tentakels en een vol bovenlichaam kan hij tot 80 kg
wegen.

Innerlijke kenmerken:
Hij is wel bang en schuchter voor roofdieren. Hij houdt enorm veel van mensen
die de natuur netjes houden en hun afval sorteren. Hij is zo begaan met World
Cleaning dat hij op zondag de shift van de vuilnismannen overneemt.
Hij kan wel agressief uit de hoek komen als hij onrecht ziet of mensen die
respectloos zijn voor de natuur.

Laatste wending
Heeft net een contract gekregen van de schoolspijbelaars tegen de
klimaatopwarming om na elke betoging al het zwerfvuil op te ruimen…
De Tentacula neemt deze opdracht met plezier aan.

