Любко Дереш
(письменник)
Любко Дереш (Любомир Мирославович Дереш) народився
3 липня 1984 року в місті Пустомити Львівської області.
Навчався у середній школі № 2. Пізніше закінчив
Львівський фізико-математичний ліцей та економічний факультет
Львівського університету (спеціальність «Облік і аудит»).
У 16 років Любко Дереш написав свій перший роман «Культ», який відразу ж
викликав неабияку хвилю бурхливих дебатів у молодіжних кав'ярнях і модних
редакціях, потім був перекладений на кілька європейських мов, а самого автора
зробив зіркою міжнародних книжкових ярмарків.
Любко Дереш — один із найвідоміших сучасних українських авторів.
Головні герої його творів — підлітки, цікавими історіями з їхнього життя. Автор
намагається правдиво показати життя героїв, тому у творах використовує
розповсюджений сучасний сленг та лайливі слова. У деяких уривках сюжет містить
містичні елементи і враження підлітків, які перебували під впливом
галюциногенних препаратів.
Роман «Культ» (2002) опублікований в часописі «Четвер». Потім вийшли
книги «Поклоніння ящірці» (2002), «Архе» (2005), «Намір!» (2006), «Трохи пітьми»
(2007), «Дивні дні Гані Грак» (2007), «Любко Дереш про Миколу Гоголя, Марка
Твена, Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна, Стівена Кінґа» (2007), «Голова Якова»
(2011), «Остання любов Асури Махараджа» (2013), «Миротворець» (2013), «Пісні
про любов і вічність» (2014)
Також Любко є співавтором збірки "Трициліндровий двигун любові» (2008).
Права на видання його книг купили провідні видавництва Європи.
Його твори перекладені кількома європейськими мовами (німецька, польська,
італійська, сербська тощо). Роман «Культ» був представлений на Лейпцизькому
книжковому ярмарку 2005 року. У 2009 році роман Дереша «Культ» видано
французькою у видавництві «Сток».
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