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På en helt vanlig dag, i en helt vanlig og fredelig liten småby på sørlandet blir byen og dets innbyggere rystet
av et brutalt ran. Den lokale banken blir stormet av tre bevæpnede og maskerte personer, en bankfunksjonær
blir alvorlig skadet og dør mystisk dagen etter på sykehuset.

Politiet og Kripos står uten spor. Den assisterende bankssjefen Marte er på sporet av noe og møter samtidig
byens noe forsoffne journalist, Nattredaktøren. Hans journalistiske teft og Martes maniske nysgjerrighet leder
dem ikke bare bort i selve ranet, men de forviller seg dypt ned i denne idylliske småbyens mørke sider.
H.C. Hanssen (f. 1947) er journalist, kåsør og forfatter, kjent fra blant annet Aftenposten, Dagbladet og NRK.
Nattredaktøren er hans første kriminalroman.

Skal du gjennomføre en kvantitativ, online brukerundersøkelse? Her er en sjekkliste for dette arbeidet. Dagens
webkommunikatør arbeider normalt med en rekke forskjellige digitale flater. Her er en rekke artikler som
hjelper deg å tilasse god tekst til hver kanal. BMW kunngjør at karbonfiberutgaven av S1000RR, som har fått
navnet HP4 RACE, skal bygges i 750 eksemplarer, alle selges til banekjøring. Sider om kommunalt arbeid
med forurensning på www.miljøkommune.no - veiviser i kommunal miljøforvaltning.
Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern. BMW kunngjør at karbonfiberutgaven av S1000RR,
som har fått navnet HP4 RACE, skal bygges i 750 eksemplarer, alle selges til banekjøring. Tilbakemelding om
feil, mangler og innhold du savner hjelper oss til å forbedre Miljøkommune.no. Din tilbakemelding sendes til
nettredaktøren, og publiseres ikke. Fronter Help - Go to support pages for more information / help Strategi for
hvordan vi utvikler, publiserer og forvalter innhold på regjeringen.no og tilhørende nettsteder. Mange
organisasjoner sliter med å nå fram til unge med informasjon. Her er noen suksesskriterier for å engasjere via
sosiale medier.

