
Titel
NÄR HIMLEN ÄR SOM MÖRKAST



Det som spelar roll är inte hur länge du lever utan vad du gör med din tid på jorden.



En vanärad forskare lockas till rymdbasen Esrange där hon slits mellan möjligheten 
att lösa universums gåtor och viljan att hålla sin cancersjuka son nära – och vid liv. 



KARAKTÄRER



Sonja(47):

Har två starka drivkrafter - att i sitt arbete som
astrofysiker lösa universums innersta gåta samt att
hitta ett sätt att rädda sin son Simon från hans
dödliga sjukdom. Är en genial men väldigt
kontroversiell fysiker med banbrytande teorier om
den grundläggande beskaffenheten för tid och rum.
Är rekryterad till Esrange för att tolka det material
man hoppas få in från ett tekniskt högriskprojekt
med teleskop triangulerade i rymden, från vilket
hon hoppas få data som kan bevisa de av hennes
teorier som delat forskarvärlden. Hon har
Nobelpriset i sikte. Hennes äregirighet som forskare
saktas ned en aning av hennes besatthet vid att
hitta ett sätt att rädda sin son från hans obotliga
sjukdom, som hon inte kan acceptera. Det faktum
att hans tid är utmätt får henne på ett djupt
psykologiskt plan att bli än mer besatt av tid och
rum.



Simon (18):

Sonjas tonårsson, sjuk i en obotlig form av leukemi. Han har bara ett par år kvar att
leva. Har väldigt svårt att acceptera sin mammas förhållningssätt till hans sjukdom.
Han vet, och har accepterat, att han kommer att dö och tycker det är plågsamt att
Sonja inte använder den tid de har kvar för att göra deras samvaro så rik som
möjligt istället för att leta efter botemedel som aldrig kommer finnas. Simon hatar
också att hon har dragit med honom till Kiruna och Esrange. Både för att det är en
plats han inte har någon som helst relation till, och för att han vet att hans mamma
inte kommer ha någon tid för honom där. Han hittar en bundsförvant och en kärlek i
Liv.



Liv(18):

Tonårstjej med ett djupt inre 
mörker. En serie självmordsförsök 
har gjort att hon legat inne på 
psyket i perioder.  Hon har missat 
ett år av gymnasiet och går i 
samma klass som Simon. Både 
eleverna i hennes gamla årskurs 
och den nya tycker att hon är ett 
freak, konstig och skrämmande. 
Simon fattar inte varför alla fryser 
ut henne, han vet inte om hennes 
bakgrund och den skrämmer 
honom inte heller när han förstår 
vad hon varit med om. Hennes 
utanförskap är snarare det som  
lockar honom. Genom den 
gryende kärleken till Simon hittar 
Liv en anledning att leva.



Taqi (55):

Syrisk man som aldrig fått chansen
att leva upp till sin potential. Har
tagit sig till Sverige för
att försörja sin familj i hemlandet.
Han har haft en lovande
vetenskaplig karriär men krig och
intriger har gjort att han inte
längre kan verka inom sitt verkliga
arbete i Syrien. Jobbar på
Esrange som städare, men är ett
veritabelt mattegeni. När han får
upp spåret på den
hemliga ekvationen ser han en
chans att göra verklig nytta och
utnyttja sina dolda
färdigheter. Saknar sin familj och
lever i ett socialt vakuum.



Ursula (61):

Chef på Esrange och ansvarig för
den kontroversiella rekryteringen
av Sonja till det viktigaste
projektet i rymdbasens historia. Är
hemmahörande i Kiruna och en av
få på basen som förstår och bryr
sig om vad den betyder för
lokalsamhället. Är Sonjas allierade
och förtrogna, men det ska visa
sig att hon är djupt involverad i
dolda aktiviteter på basen, med
enorma implikationer. När Sonja
snubblar över en ledtråd och
börjar nysta i vad som verkligen
händer på Esrange är det Ursula
som är henne på spåren.



SYNOPSIS



Den omstridda kvantfysikern Sonja lockas till rymdbasen Esrange för att ingå i ett högprofilerat
internationellt forskningsprojekt. Hennes son Simon har nyligen diagnostiserats med en obotlig form
av leukemi. Sonja väljer ändå att tvinga med Simon upp till Kiruna för att kunna genomföra sitt
drömprojekt. Hon vägrar acceptera att Simon ska dö, sätter all sin tilltro till vetenskapen och
medicinska framsteg, och lämnar därmed Simon ensam med sina känslor inför döden.
Väl på Esrange inser Sonja att chefen Ursula är den enda som tror på hennes banbrytande teorier och
att de kan förklara hur allt hänger samman: tiden, universum och livet. Det internationella teamet på
plats vill inte släppa in Sonja och hon tvingas kämpa för att vinna deras respekt.

Simon å sin sida längtar hem. Sonja är mest en kontrollant som övervakar att han tar sina mediciner.
Den enda han finner samhörighet med är den utstötta och adrenalinsökande Liv, en misfit som gör
dödsföraktande utmaningar på Tik tok - vad som helst som kan få henne att känna sig lite mer
levande än död. På Rymdgymnasiet gör de sig ovänner med ett hotfullt killgäng och konflikten urartar
allt mer.

Under en skidtur hittar Sonja en död kropp som ser ut att höra hemma i en annan tid. I mannens
innerficka ligger en märklig ekvation och Sonja kan inte motstå att plocka den på sig. Hennes vilja att
lösa mysteriet för Sonja samman med kollegan Lorenzo och städaren Taqi, som trots sin matematiska
begåvning tvingas moppa rymdbasens golv. Men fyndet har satt dolda krafter i rörelse. Tillsammans
tar sig trion an den riskfyllda uppgiften att ta reda på vad som egentligen sker under ytan på Esrange.



GENRE: DRAMA/SCI-FI 



Genren är drama och drama är konflikt. Realistiska karaktärer som navigerar genom känslomässiga
teman där mycket står på spel. Det handlar om dilemman och besluten karaktärerna fattar.
Grundkonflikten i ”När himlen är som mörkast” kretsar kring sprickan i en mor och son relation; hur
de navigerar i den avsaknaden och fyller sina behov på sätt som driver dem längre ifrån varandra.

Arenan ger oss möjlighet att arbeta med sciene-fiction och thriller genren. En kombination av
genrer som öppnar upp för karaktärer och vändningar i serien. Genom dramakonventioner skriver vi
fram den döende och vilsne sonens sökande efter tröst. Tröst som hans otillgängliga mamma har
svårt att ge. Hennes brister stöter honom allt längre bort och han finner samhörighet i den utstötte
klasskamraten som visar honom ett sätt att leva fullt ut innan tiden är ute. Genom sciene-fiction
genren finner vi den döde kroppen som tycks ha fallit genom tiden och osannolika framtida möten
mellan vänner. Dessa komponenter leder vidare till thrillern, den hemliga basen och ekvationen.
Frågan om vad som egentligen sker bakom stängda dörrar och vem som ligger bakom allt.



IDÉ OCH TEMATIK



Vad är meningen med livet? Hur väljer vi att tillbringa den lilla tid vi har här på jorden? Och hur
hänger det ihop med universums evighet?

I den här serien träffar vi ett antal människor som av olika anledningar har förlorat fotfästet i
tillvaron. Människor som lider brist på det som kan skapa en känsla av mening: samhörighet!

Simon är döende i en obotlig form av leukemi - kan någonting framkalla starkare ensamhetskänslor
än det? Simons mamma Sonja väljer att greppa efter medicinska halmstrån istället för att möta upp
sin son känslomässigt. Då hittar han istället samhörighet med den utfrysta Liv, en självmordsbenägen
kicksökare. Och i periferin, inte sedd av någon, famlar städaren Taqi efter en ny identitet eftersom
han gett upp hela sitt egna liv för att försörja familjen hemma i Syrien.

Det är runt dessa existentiella frågor vårt drama snurrar, men satta i en helt ny kontext. På
rymdforskningsstationen Esrange är gåtan om universums tillblivelse och rumstidens beskaffenhet
nära sin lösning. Forskare från hela världen ska samarbeta för att svara på frågan hur allt egentligen
hänger ihop. I det lilla och det stora. Är tiden rak eller cirkulär, existerar alla tider och alla energier
egentligen samtidigt? Och vad är viktigast: hur länge vi lever eller vad vi gör med vår tid på jorden?



ARENA



Längst upp i norr möts natur och teknologi, snölandskap och raketuppskjutningar. Vidderna är tomma
på människor. Himlen svart. Här uppe förekommer inga ljusföroreningar.

Vår serie utspelar sig på Sveriges enda rymdbas Esrange som ligger 40 kilometer öster om Kiruna.
Våra karaktärer är de som jobbar på Esrange eller går på Esranges Rymdgymnasium. Forskarnas hårda
arbete är i fokus, det filosofiska blandas med det pragmatiska. Svårigheterna att samarbeta över
nationsgränser blottlägger fördomar och skeva hierarkier.
Även ungdomar tar plats i serien. Rymdgymnasiet är en elitskola där 99 procent av de som tar
studenten fortsätter till högskolestudier. Vi kommer att befinna oss i skolinteriörer men även se delar
av omgivningen som bara vilda ungdomar upptäcker. Övergivna byggnader, silos och grottor där de
tillbringar sin fritid.

Slutligen förekommer en plats som endast finns i fantasins värld. Rummet där tidsresor är möjliga är
en dold, underjordisk bas med teknologi från 70-talet.







MANUSVISION



När himlen är som mörkast börjar krypande och mystiskt. En grupp forskare genomför ett märkligt
experiment på en svårdefinierad plats. Var befinner vi oss? När befinner vi oss? Därefter skiftar
serien perspektiv och följer våra huvudpersoner Sonja och Simon samt en rad andra karaktärer
med anknytning till rymdbasen Esrange. Vårt fokus ligger på de mänskliga relationerna mellan
dessa karaktärer. Deras tillkortakommanden krockar med deras längtan efter kärlek och
sammanhang. Detta är seriens bultande hjärta. Esranges mysterier fungerar som en dovt
brummande motor. Ju längre in i serien vi kommer, desto mer flätas dramat och mysteriet
samman. Vi gör fler nedslag hos den mystiska forskargruppen och låter publiken förstå att det som
ursprungligen framstod som tillbakablickar i själva verket är händelser som utspelar sig här och nu
– dessutom fysiskt nära den plats där våra övriga karaktärer befinner sig.

Trots att elementen av mystik och spänning får en mer framträdande roll när serien närmar sig sitt
klimax låter vi aldrig dessa aspekter ta över helt. När himlen är som mörkast handlar i grunden om
våra karaktärer och hur de förhåller sig till varandra.
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