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LAMPIRAN SINOPSIS FILM MON MEILLEUR AMI  

 Film Mon Meilleur Ami ditulis dan disutradari oleh Patrice 

Laconte yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang 

kolektor seni bernama François seorang kolektor seni dengan Bruno seorang 

supir taksi yang cerdas. Suatu hari François datang ke pemakaman rekan 

bisnisnya dan ia terlambat menghadiri makan malam bersama teman-

temannya. Saat tiba di restoran François menjelaskan bahwa rekan bisnisnya 

meninggal dan ia datang ke pemakaman rekan bisnisnya tersebut karena ada 

barang seni yang belum selesai transaksinya, bukan karena simpati. Hal 

tersebut membuat teman-teman François terkejut dan mengatakan ketika ia 

meninggal tidak akan ada yang datang ke pemakamannya karena sikapnya 

yang arogan. Mendengar hal tersebut, François membantah dan mengatakan 

bahwa ia memiliki banyak teman. Rekan bisnisnya Catherine mengajaknya 

bertaruh jika dalam 10 hari François dapat membawa sahabatnya ke hadapan 

mereka semua, maka vas greek yang mereka beli dengan harga 200.000 euro 

akan menjadi miliknya sepenuhnya. Ia menerima tantangan tersebut. 

François pergi menaiki taksi dan bertemu dengan Bruno seorang supir taksi 

yang cerdas. Dalam menjalankan misinya François meminta bantuan Bruno 

untuk mengajarkannya bagaimana caranya untuk berteman. Setelah bertemu 

untuk kedua kalinya akhirnya mereka mulai dekat dan sering menghabiskan 

waktu bersama sehingga mulai terbentuk sebuah hubungan persahabatan, 

namun ternyata dibalik itu semua François masih memikirkan taruhan 

tersebut dan masih ingin memenangkannya. Pada akhirnya ia justru 

menghancurkan persahabatan yang sudah terjalin dengan Bruno.  
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