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Cascading Style Sheets er en samlet fortegnelse over de vigtigste og mest anvendte CSS-egenskaber i dag.
Den er tænkt som en reference over CSS-egenskaber, som du kan slå op i, og hvor du kan finde relevante

oplysninger om de mange forskellige CSS-egenskaber.

Hver egenskab præsenteres med en beskrivelse af formål, mulige værdier og andre data. Du får et eksempel
på egenskabens anvendelse i praksis. For hver egenskab vises også et relevant udsnit af HTML-koden, den
eller de tilhørende CSS-regler, og der afsluttes med et skærmbillede af resultatet i et browser-program. På

denne måde kan du hurtigt se, hvad den enkelte egenskabs formål er, samt hvordan du skruer koden sammen,
så den virker.

Bogen starter med en hurtig og pædagogisk introduktion til CSS-sproget, hvor du kan læse en udførlig
beskrivelse af, hvad CSS er, hvorfor det er smart, hvordan det anvendes, samt en række andre relevante ting,
du kan få brug for i dit arbejde med Cascading Style Sheets. Her kan du hurtigt lære, hvordan du opretter dine
egne CSS-filer og anvender dem sammen med dine HTML-dokumenter, men du finder også andre nyttige

informationer, du kan gøre brug af i dit arbejde.

Om forfatteren
Heine Lennart Christensen har tidligere skrevet bestsellerne "Tips og tricks til Photoshop", "Tips og tricks til
Dreamweaver" og "Tips og tricks til Macromedia Flash 5". Derudover har han skrevet og oversat en række
andre bøger om bl.a. Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Windows og StarOffice

Writer. Heine er uddannet translatør i engelsk og er i sin fritid inkarneret musiker. Han har bl.a. også undervist
i trommespil på konservatoriet.
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