
 

MANUAL PARA SER UM GRANDE "HACKER DE ORKUT" 
 

 

A APARÊNCIA 

 

O mais importante pra um "hacker de Orkut" é a aparência, deve-se mostrar quem é em cada 

detalhe do perfil. O nome sempre deve ser escrito com caracteres especiais, mesmo que a 

tradução do que for escrito possa ofender até a masculinidade do pai do "hacker". Você pode 

escrever apenas seu nome, mas algumas palavras como "shadow", "lord" e outras palavras 

sombrias; ou nomes de personagens de anime, podem ajudar a ter um nome bem "hacker" no 

perfil. 

 

A foto, na verdade, é a coisa mais importante. Afinal um bom "hacker de Orkut" não deve ler 

nada além deste manual. Se a foto for de você mesmo, capriche na cara de cu e tire num 

lugar sombrio; se tiver alguma luz, que seja a do seu monitor. Tirar foto perto de 

computadores é sempre bom. Se a foto não for sua, lembre: ela deve ser sombria. Caveiras 

são coisa de "hacker", mas você também pode usar fotos do Joker (o Coringa, mas se te 

perguntarem, diga que é o Charada), desenhos japoneses (Naruto, de preferência)... 

 

No "quem sou eu", lembre: o bom "hacker de Orkut" não deve ler nada além deste manual. 

Use algum desenho em ASCII que seja sombrio. Se for escrever algo, escreva o mais ilegível 

que puder. 

 

As comunidades são excelentes formas de dizer quem você é, procure comunidades sobre 

jogos on-line, comunidades sobre HTML (HTML é coisa de "hacker"), JavaScript (JavaScript é 

coisa de "hacker"), desenhos japoneses (Naruto é coisa de "hacker"), sistemas operacionais 

que você não usa por causa dos jogos, coisas sombrias... Use a imaginação, nisso você pode 

variar. 

 

 

A GRAMÁTICA 

 

Todo mundo, exceto o "hacker de Orkut", é "noob" ou "lammer", use sempre essas palavras 

quando falar com, ou sobre, qualquer pessoa. Nenhuma palavra precisa terminar com "R", use 

caracteres especiais sempre que puder e nunca deixe uma frase sem a palavra "tipo". Seu 

nível "hacker" é medido pela capacidade de escrever colorido, com caracteres especiais e de 

forma ilegível. 

 

 



 

PROGRAMAS 

 

O básico pra um bom "hacker de Orkut" é um navegador pra acessar Orkut, o Window Live 

Messenger (fale apenas MSN) e um monte de vírus, não importa saber pra que servem, ou 

onde estão instalados. Se precisar de algum outro, só confie se o link for encontrado no Orkut 

(não confie quando mandarem procurar no Google, o Google não existe). 

 

 

COMO AGIR 

 

A função de um "hacker de Orkut" é "rakiar", e "rakiar" significa duas coisas: roubar senhas de 

Orkut e MSN. Se não souber como fazer, crie um tópico em alguma comunidade sobre coisas 

de "hacker": Naruto, HTML, JavaScript, jogos on-line e coisas sombrias. 

 

 

AS TÉCNICAS 

 

Mandar recados: você só deve comunicar-se através recados ou MSN. Quando enviar recados, 

lembre de usar as normas de gramática "hacker"; se o recado tiver um link, escreva abaixo 

que não é vírus. 

 

Criar tópicos: se um "hacker" tem uma dúvida, ela deve ser respondida; sem perda de tempo 

com pesquisas. Acesse uma comunidade sobre coisas de "hacker", clique rapidamente em 

"novo tópico" e escreva sua dúvida seguindo as normas de gramática "hacker". Se o tópico de 

algum lammer ficar acima do seu, responda seu próprio tópico escrevendo "UP". 

 

Copiar e Colar: quando encontrar algo interessante (no Orkut), selecione o texto, aperte 

Ctrl+C e em seguida aperte Ctrl+V onde quiser usar. Se houver alguma dúvida durante esse 

processo, crie um tópico. 

 

Traveco virtual: as pessoas não gostam de ajudar "hackers de Orkut", uma boa técnica pra 

burlar isso é criar um fake de gostosa. Crie o fake e entre numa comunidade onde fakes 

adicionem uns aos outros. Ninguém vai desconfiar se seu fake estiver em comunidades 

"hacker" (Naruto, HTML, JavaScript, jogos on-line e coisas sombrias). 

 

 

 

 

 
Este manual não foi escrito de acordo com as normas de gramática "hacker" para que também possa ser lido por lammers. 


