Jako malý byl Bobo známý tím, že svým asurským sousedům často kradl signál z MagiTV, aby mohl
sledovat televizní adaptaci na hrdinskou pětici Destiny’s Edge, zvanou A-Team. Jeho oblíbencem
v této show byl pan T a tak si během své puberty koupil za poctivě vydělané peníze, které předtím
vyhrál v pivních soutěžích Moot, džínovou soupravu a díky magické moci krystalů upravil svůj účes do
skvěle načepýřeného číra, které by mu záviděl i samotný pan T.

Během pár let se stal mezi norny tak populárním, že se musela Asurská stanice Foxx, hlásit o svá
práva na účes a Bobo tak přišel o své vlasy. Řekl si, že to nevzdá a udělá ze sebe ještě větší ikonu!
Rozhodl se, že když nemůže nosit porost na hlavě, přesune ho na obličej! Dlouhé roky se staral o svůj
nádherný porost, pečlivě ho mazal kokosvým olejem z Bloodtide Coast, elementalistům platil
nespočetně mnoho goldů, aby ho načechrali svoji vzdušnou magií a poté se zrodil krásný fous, který
definoval slovo ŠIK! A tak vymyslel velice originální vzhled, díky kterému se stal opět světoznámým.

Jenomže, nemohl tušit, že tentokrát se ozve proradná Canthská herní společnost SEGAN a obviní ho
znovu z krádeže vzhledu hlavního nemesis v jejich hře s názvem Chronic.

Bobo rozhořčen ze všech těchto obvinění, se rozhodl vyhledat nebezpečný kult masochistických
kanibalů, provozující temnou magii woodoo, abych u nich nalezl pomoc při jeho pomstě. Pod
podmínkou, že jim přinese litr dětského asurského sádla, kilo čerstvé charrské ocasní svíčkové a prsní
implantáty lady Kasmeer, mu slíbili, že zařídí zničení všech, kteří mu ukřividili, ale už nikdy nebude
moct odhalit svou tvář světu. Bobo bez rozmýšlení kývnul na tento proradný plán, vědouc, že už
nikdo nikdy nespatří jeho tvář, rozhodl se, že zaujme tím posledním, co mu zbylo. Jeho obrovským
černým palcem na levé noze! Vzdal se tak luxusu bot a i přes chladný sníh ve Frostgorge Sound a
rozpálenou zem ve Fireheart Rise, kráčí hrdě bos. Na obličej si nasadil lebku bývalého šéfa SEGANU,
jeho zlaté zuby roztavil a vyrobil si z nich náhrdelník, z jeho mazlíčka mini moa vytrhal peří a zasadil je
obdiv do svého obleku. Lebku šéfa stanice Foxx si umístil na opasek, a z jeho kůže si udělal sukni.
Pohled na Boba je nyní tak děsivý, že člověku nezbývá nic jiného než sklonit hlavu a s úžasem
sledovat jeho majestátní černý palec!

